
 1  مدونة البحریة التجاریة (ج.إ.م)

  عدل – إخاء –شرف   ھوریة اإلسالمیة الموریتانیةالجم
  رئاسة الجمھوریة

  
  تأشیرة :  م ع ت ت ن ج ر

  
  
  

  المتضمن ــــــــــــــــــــرقم  قانونال
  مدونة البحریة التجاریة

  
  

  بعد مصادقة الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ، 
  یصدر رئیس الجمھوریة القانون التالي:

  
 

  أحكام عامة
  

  المادة األولى:
ینظم  ، كماالبحریة التجاریة للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة مدونةھ یتطبیقال ھنصوص وھذا القانون  یشكل – 1

  .أو عن أي منھما التجارة البحریةو المالحة البحریة نالناشئة م القانونیة العالقات
وجود أو  مناقضة لھاحكام صریحة وجود أ ، إال في حالةفي المجاالت التالیة تطبق مدونة البحریة التجاریة – 2

  :خاصةأحكام 
  وكذا على و سیادة الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة،لتشریع أالمیاه البحریة الخاضعة  في –. 1.2
تلك على متن  الركابأو أو الطواقم في الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة المرقمةالسفن  –. 2.2

حتى وإن لم یكونوا على متن السفن ، تھماجمیع األشخاص، أیا كانت جنسی السفن وكذا على
  التطبیقیة. اونصوصھ المدونة مخالفة لھذهارتكبوا    الذین یحتمل أن یكونوا قد و، المذكورة

والجمھوریة  ةاألصلی بلدانھمالمبرمة بین  ،ات المعاملة بالمثلیاتفاق المسیّرین حسبلبحارة األجانب ا غیر أن  – 3 
االمتیازات مواصلة االستفادة من  یمكنھم ،موریتانیةالسفن ال متن على باإلبحارلھم  المسموحاإلسالمیة الموریتانیة 

  .السابقة المسیّر لوضعیتھم م االنظ یخولھما بقدر   الخاصة بھم
  

  :2المادة 
ھا، إلسالمیة الموریتانیة، أو انضمت إلیالتي صادقت علیھا الجمھوریة ا التالیة االتفاقیات الدولیة أحكام إلزاما، ،تطبق
  في المستقبل. إلیھاأو أي اتفاقیات دولیة قد تصادق علیھا أو تنضم  ھاتعدیالت وكذا

  )OIT( الدولیة العمل اتفاقیات منظمة - 1
  1926) حول عقود عمل البحارة، 22االتفاقیة (رقم  -
  1926البحارة،  ترحیل حول) 23االتفاقیة (رقم  -
  1936كفاءة الضباط ، إجازة ) حول 53اتفاقیة(رقم  -
 )1936اتفاقیة ( يل البحرلعمافي  للعمرحول الحد األدنى  - المراجعة –) 58االتفاقیة (رقم  -
  1949حول اإلجازات المعوضة  للبحارة،  – المراجعة -) 91االتفاقیة (رقم  -
  1959)، للصیادین( للعمرالحد األدنى المتعلقة ب) 112االتفاقیة (رقم  -
  1959، نصیادیال)حول عقد اكتتاب 114االتفاقیة (رقم  -

  اتفاقیات المنظمة البحریة الدولیة: - 2
  البحریة الدولیة مرور السفنتسھیل حركة المتعلقة ب 1965عام لاالتفاقیة الدولیة  -
  )LL 66( التحمیلحول خطوط  1966عام لاالتفاقیة الدولیة  -
 بالزیوتالمسؤولیة المدنیة عن األضرار الناجمة عن التلوث المتعلقة ب 1969عام لاالتفاقیة الدولیة  -

  )CLC PROT 69 + 76 + PROT 92( 1992و  1976 لعاميوبروتوكوالتھا 
  )69 حمولةسفن (جمالیة للاإل بالحمولةلقة المتع 1969عام لاالتفاقیة الدولیة  -
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المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حاالت حوادث مسببة أو قد تسبب تلوثا  1969عام لاالتفاقیة الدولیة  -
دخل في أعالي البحار في حاالت التلوث بمواد أخرى غیر النفط تحول ال 1973وملحقھا لعام  بالزیوت

)PROT  73+ 69تدخل(  
(الصندوق  أو مشتقاتھ بالزیوتة لصندوق دولي للتعویض عن التلوث المنشئ 1971تفاقیة الدولیة لعام  اال -

  )PROT 92(الصندوق  1992 وبروتوكولھا) 71
  )COLREG 72التصادم في البحر ( منعحول   1972عام لاالتفاقیة الدولیة  -
عام لالمتعلقة بالوقایة من تلوث البحار الناجم عن إغراق النفایات وبروتوكولھا  1972عام لاالتفاقیة الدولیة  -

1996 )LC 72(  
 بـ المتعلق 1978عام للمنع التلوث الناجم عن السفن وبروتوكولھا الملحق بھا  1973عام لاالتفاقیة الدولیة  -

)MARPOL73/78(  
 1978سالمة األرواح في البحار و بروتوكولھا  ة على المتعلقة بالمحافظ 1974االتفاقیة الدولیة لعام  -

)SOLAS PROT 1974 + 78(  
 ا)، بصیغتھSTCW 78(والخفارة للمالحین ةجازواإل  التدریب معاییرحول  1978عام لاالتفاقیة الدولیة  -

  )STCW-F( لعمال سفن الصیدوالخفارة  ةجازاإلو التدریبواالتفاقیة الدولیة حول معاییر المعدلة 
  )SAR 79البحث واإلنقاذ البحري (حول  1979االتفاقیة الدولیة لعام  -
األعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المالحة البحریة  لمكافحة 1988عام لاالتفاقیة الدولیة  -

األعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المنصات الثابتة الواقعة على  بمكافحةوبروتوكولھا الخاص  
  )SUA SUA PROT 88ري (الجرف القا

 بالزیوتالتلوث  في مجال محاربةالتعاون حول التحضیر والمكافحة و 1990 االتفاقیة الدولیة لعام -
)OPRC90.( 

  .مونتیغوباي في 1982 دیسمبر 10اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في  - 3
  

  :3المادة 
 العلم الموریتانيالسفن التي ترفع  قباطنةأو  مالك أو يمجھز حدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء التزاماتی

  منظمة العمل الدولیة. العامة للمنظمة البحریة الدولیة و الجمعیات تم اعتمادھا أثناءالتي  على ضوء التوصیات
  

  :4المادة 
  :  عنالناتجة أحكام ھذه المدونة  ال یلحق الضرر بالقواعد تطبیق  في حالة عدم التعارض، فإن 

ما یتعلق  وعلى وجھ الخصوصریة، البیولوجیة البح للمصادر یة محاوالتنظیمیة الاألحكام التشریعیة  -
  البحري،صید الب

  ،الوسط البیئي البحري وتحسینالمتعلقة بحمایة  والتنظیمیةالتشریعیة  األحكام -
مدونة  ،لبیئةمدونة ا، ةالتجاری أحكام المدونةذات ل، وباالتنظیمیة الخاصة تشریعیة وال األحكام كافة -

الشغل  مدونة ،البحريید مدونة الص ،الجنائیة العقوباتمدونة  ،الجزائیةاإلجراءات مدونة  ،الجمارك
  .كافة التشریعات الوطنیة األخرىو

  
  :5المادة 

 إلى اللجوء یتمال تطبق بالقیاس، نون البحري، وطالما أن أحكام ھذه المدونة لقاخاصة ضمن ا أحكام غیابفي حال 
  تطبیق القانون العام.

  
  :6المادة 

التجارة البحریة ألحكام  عملیات عندما تخضع العالقات القانونیة الناشئة عن أو في المالحة البحریة أو الناجمة عن
قانون أجنبي، طبقا لترتیبات قانونیة أو بمقتضى شروط تعاقدیة فإن الترتیبات القانونیة األجنبیة ال تطبق في 

  .الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة، عندما تكون متعارضة مع مبادئ المنظومة القانونیة الوطنیة المعمول بھا
  

  :7المادة 
  :التالیة ما یلي بالمصطلحاتلمدونة یقصد من خالل ھذه ا

 التطبیقیة اونصوصھ المدونةعني من منظور ھذه المدونة" ت" -
إذا لم تكن  ملزما رأیایعتبر  یوما؛ وإال 15ردا في ظرف زمني أقصاه  یستدعي استشاریا رأیا" یعني رأي" -

  .ھناك ترتیبات خاصة
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 :8المادة 

  :على تطبق ھذه المدونة ال
  .لبحریة الوطنیةل التابعة سفنال 
  ال تطبق على : أو خاصة مخالفةما لم تكن ثمة أحكام و

سفن الدولة المستخدمة في عملیات الشرطة والمراقبة والخدمة العامة في البحر وكذلك جمیع السفن  ـ
  .غیر تجاریةللدولة  في مھمة حصریاالموریتانیة وتستخدم  الدولةاألخرى التي تملكھا أو تشغلھا 

  مترا. 12قل من األطول ذات الة سطحالمغیر زوارق الـ 
 

  :9المادة 
  :ما یلي البحریة المختصة" مصطلح "السلطة البحریة" أو "السلطة ب من منظور ھذه المدونةیُقصد 

  في الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة: - 1
  . الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة1.1
  . مدیر البحریة التجاریة 2.1
  البحریة، الجھویة المصالح. 3.1

  في الخارج: - 2
  أو، بدال من ذلك، المصالح المختصة في السفارات ة. القناصل1.2
 دول ال . المصالح المحلیة للبحریة التجاریة المسؤولة عن إدارة السفن والبحارة الموریتانیین في موانئ2.2

  وقعت اتفاقات المعاملة بالمثل.ھا قنصلیات أو سفارات ولكن توجد فیھا
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  الجزء األول:
  والمیاه البحریةالبحري العمومي  الدومینالمالحة، 
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البحري والمیاه البحریة الدومین العموميالمالحة، الجزء األول:   

  
  المالحة البحریة – األولالكتاب 

  
  

  المالحة البحریة تعریف –األول الفصل 
 

  :10المادة 
القدرة تتمثل المالحة في قیادة سفینة من نقطة إلى أخرى في أحسن ظروف من حیث السرعة واألمان مع  .1

  .موقعھا في كل لحظة، مما یستدعي اختیار طریق السفینة ومراقبتھا الدائمةعلى تحدید 
 دائم حتى أول حاجز ،في نھر السنغال ،و م في البحر وفي الموانئ والمراسيتعتبر المالحة بحریة عندما تت .2

  .السفن البحریة مرور أمام
  

  المالحة أنواع -  الثانيالفصل 
 

  :11المادة 
  :حسب أنواع السفن ومواصفاتھا وكیفیة استغاللھا یتم التمییز بین

مالحة تجاریة یقام بھا في البحر لنقل الركاب والبضائع، وكذلك تلك التي تقوم بھا آلیات خدمة المرافئ  .1
  وما تحت القاع. المستخدمة في استخراج مواد من قاع البحروتلك 

ك أو غیر ذلك من الثروات األسما الصطیادسفن مستخدمة تمارس من طرف مالحة لصید األسماك  .2
  البحریة الحیة

 یقام بھا كل مالحة  اإلنقاذ و الجرف وكذاو المساعدةو  قطرالو  البحري باإلرشادتتعلق  ثانویةمالحة  .3
السفن التابعة للبحریة الوطنیة أو  غیرمن طرف السفن الموجھة للخدمات العامة  ئ والمراسيداخل الموان

   .الھیئة المكلفة برقابة الصید والتفتیش البحري
  .خاصةألغراض  ترفیھیةمالحة  .4

  
  :12المادة 

للقواعد الواردة في االتفاقیات الدولیة في مجال  طبقایحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء مناطق المالحة 
  السالمة البحریة. في مجال عمال البحر وكذلكل التدریب واإلجازة والخفارة

  
  المالحة الحصریة - الثالثالفصل 

  
  :13المادة 
 یةاتفاقوقعت نئ الموریتانیة على السفن الوطنیة وسفن الدول التي االمالحة التجاریة بین الموتحصر  .1

  المعاملة بالمثل 
مالكة  ،موریتانیة أو خاضعة للقانون الموریتاني معنویةتملكھا شخصیة طبیعیة أو  ھي سفن السفن الوطنیة

  ترفع العلم الوطني. لسفینة جرة على األقلأو مؤ
في المیاه  یتم ذلكعندما أعاله  1ظروف الواردة في الفقرة لسفن الوطنیة في نفس العلى ا أیضا  تحصر .2

  اإلقلیمیة:
  والخدمات ومالحة  ثانویةمالحة  -
  .أخرى تجاریةأي عملیات أو باألسماك المسافنة وعملیات  بالمحروقات التموینعملیات  -

  
  المنارات – الرابعالفصل 

 
  :14المادة 
 منارات وعواماتالبحریة، كل األجھزة، والعالمات الثابتة  أو العائمة من الضوئیة إلشارات أو ا منارةالتعني 
ى األخطار التي قد تھدد ل) الموضوعة في األساس للتنبیھ عESM( وغیرھا من منشآت اإلرشاد البحري ومنائر
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أو  المرافقالمسار المؤدیة إلى  ممراتخطوط  السفن) وكذا اتحطام وأ المالحة (الجرف الصخري، أو األعماق
  المینائیة. األرصفة

  
  :15المادة 

 و A.I.S.M البحریةلإلشارة الوكالة الدولیة  البحریة بموجب القواعد المقررة في إتفاقیاتتحدد السلطة  .1
منصات  أو المینائیةالمیاه البحریة أو  وضع منارات SOLAS 74اإلتفاقیة الدولیة لسالمة األرواح في البحار 

 .وجود حطامات إلى  كما تنبھوغیر ذلك من األعمال الخاصة المسموح بھا في المیاه الموریتانیة  العائمةالحفر 
أي  ، أوالمعدنیةأو  یةالنفط المنصات وأو الممرات البحریة أنئ االمو من المناراتإزالة  وأصیانة  وأ إقامة تتم .2

 ،حسب الحالة  ،، بحري أو وجود حطام مرخصةأعمال خاصة  للحفر أو عائمة وجود منصةتوحي ب إشارة
ألشغال أو ا التي تنجزالمؤسسة  أو العائمةصة المن مستغليأو التسییر  ةلحبواسطة السلطة المینائیة أو مص

  .اتمالك الحطام
، إشعارا للمالحین بأي طارئ على وضع العالمات وحاالت إزالتھا أو اآلجالتنشر السلطة البحریة، في أقرب  .3

 بذلك. والھیئة المكلفة بالرقابة البحریةتدھورھا كما یجب إشعار قبطان المیناء وفرقة الدرك 
  :ھي(ESM)  منشآت اإلرشاد البحريـالالزمة لالدنیا صفات الموا  .4

  المراجع (الرقم) -
  )خطوط العرض والطول(الجغرافي بدقة  الموقعتحدید  -
  ...) و الومیض، األلوانالضوئیة،  العالماتللیل (االنھار و ممیزات -
  )االشارة الضوئیة یةشمسیة، نوعالطاقة الألواح  ،(بطاریات إضاءةصادر م -

  
  شرطة المالحة - الخامسالفصل 

 
  :16المادة 

تحدد الظروف حیث ، بحریةف بانھا عرّ التي تُ  المالحة في المیاه سالمة إلى ضمان البحریة تھدف شرطة المالحة
   .البحرالسیر في التي یجب ان تبحر فیھا السفن وكذلك قواعد 

  
  :وخاصة لألغراض التالیة، البحریة في ھذه المیاه من قبل السلطة البحریة س الشرطةتمارَ  - 1

 بالقرب من خاصة  مرور السفنحركة البحریة المحلیة وضرورات  المناخیة تبعا للتقلباتتنظیم المالحة  -1.1
  ،الموانئ

التلوث  الوقایة منوالوطنیة والدولیة المتعلقة بسالمة السفن والمالحة  للقواعد والنظمضمان االمتثال  -2.1
  السفن. البحري الناتج عن

 ، بعد سيوالمرافي حدود الموانئ یمكن للسلطات المینائیة، في اطار تسییرھا، العمل بنظم خاصة بالشرطة  - 2
 السلطة البحریة. استشارة 

  
  اجرءات وصول ومغادرة السفن الفصل السادس:

 
  :17المادة 
المیناء  قبطنة موریتاني إخطار مرسىموریتاني أو في  مرفق مینائيترسو في  قبل أن یجب على كل سفینة .1

وتكون الرسالة  ر للوصول؛قبل الوقت المقر على األقل ساعة 72 بـ عن طریق رسالة أو السلطة المسیرة 
  : بالمستندات التالیة مرفقة
  تصریح عام بالدخول یحدد ھویة السفینة، واسم وعنوان الوكیل المحلي، ومستندات السالمة المتوفرة

  ،المالحظات المحتملةمع تواریخ انتھاء الصالحیة، وآخر تاریخ  لفحص دولة المیناء مع 
 قعھا على متن السفینةتحدید البضائع الخطرة وموا وخاصة، للحمولة وصف  
 ،الئحة بأعضاء الطاقم مع بیان أغراضھم الشخصیة  
 ،تصریح بالمؤن الموجودة على السفینة  
 بیان صحي دولي  
 تعذر ذلك،الئحة الركاب في حال ما  
 .أي معلومات أخرى مفیدة  

مع تقدیم طلب اذن من طرف القبطان ساعات قبل الموعد المقرر  6ب یجب تأكید وصول السفینة  .2
  .دخولبال
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السلطة البحریة كل التوقعات بوصول السفن مع  إلىالمیناء أو السلطة المسیرة أن تحیل  قبطنةیجب على  .3
  المعلومات المذكورة أعاله.

  
  :18المادة 

ا بتقدیم الوثائق المصاحبة لرسالة القبطان إلى السلطات البحریة أو سلطة المیناء موریتانیً  تُلزم كل سفینة تدخل میناءً 
  .السالمةعلى أي وثائق ومبررات أخرى قد تطلبھا ھذه السلطات ألسباب  عالوةأعاله، المذكورة  17لمادة لا طبق
  
  

  الدومین العمومي البحري - الثانيالكتاب 
  

  :19المادة 
 ساحلبالالمتعلق  2007إبریل  17خ یبتارالصادر  037-2007األمر القانوني رقم تكمل أحكام ھذه المدونة 

 بموجبكما ھو محدد  الدومین العمومي البحريأو تنفیذ أشغال في  حیازةاألشخاص فیما یخص  كافةوتطبق على 
  .أدناه 20المادة 

  
  :20المادة 

من  3محدد في المادة  كما ھو الساحلم الوطني، مستقل تماما عن ھو جزء من الملك العا الدومین العمومي البحري
  :ما یلي ویشملالمذكور أعاله  037-2007رقم األمر القانوني 

  ،لمیاه اإلقلیمیة البحریةوما تحت قاع ا قاع  -
  شاطئ البحر،و األساسط طوخلمیاه الداخلیة الواقعة دون ا وما تحت قاع قاع -
  شاطئ البحر، -
الناتجة من تراكم الرواسب من جھة، ومن جھة أخرى القطع األرضیة التي  ةاألراضي الجدید كل -

  بفعل تراجع میاه البحر بسبب عوامل طبیعیة نشأت
 المناراتالموانئ البحریة، وملحقاتھا والمنشآت العامة الواقعة خارج حدود الموانئ، وبالذات  -

  ،المنائر أوالعوامات أو
لالستخدام العام أو التي  المعدةاألماكن ، وبصفة عامة، رحبفعل الب اصطناعیا األراضي المنزوعة  -

  العام. النفعشاطئ البحر من أجل  الدولة علىحصلت علیھا 
للدومین الحد األعلى للشاطئ المتاخم من اعتبارا شریطا ساحلیا بعرض مائة متر  الدومین العمومي البحريیضم و

  .البحري العمومي
على تقریر  بناءمجلس الوزراء  صادر عنمرسوم موجب إال أن عرض ھذا الشریط یمكن زیادتھ إلى مائتي متر ب

  :حاجة مبررة لذلك حسب الحاالت التالیةن الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة عندما تكون ھناك م
تنفیذ بحوث وابتكارات تعني  خصوصیات وموارد ھذا الشریط وحمایة التوازن البیولوجي والبیئي،  -

  ،الرمليبالحاجز المناظر الطبیعیة، وخاصة فیما یتعلق المواقع و ومكافحة التآكل، والحفاظ على 
أو حمایة التراث والحفاظ على تنمیة النشاطات االقتصادیة المرتبطة بالماء (صید األسماك وتربیة  -

  األحیاء البحریة والموانئ والنقل البحري والسیاحة).
  

  :21المادة 
  حجز.لغیر قابل للتصرف، وال للتقادم وال ل الدومین العمومي البحري

  
  :22المادة 
  یقع شاطئ البحر بین خطي المد والجزر  .1
ستثنائیة، وھذه الحدود تالحظھا االجویة الضطرابات االد بأقصى نقطة یصل إلیھا مد البحر في غیاب محد .2

  الدولة على أساس المعاینات المیدانیة في عین مكان محل التحدید.
الوزراء بناء على اقتراح مرسوم صادر عن مجلس موجب ب الدومین العمومي البحري تحدیدلیات آتحدد  .3

  من الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة.
 مرسومنشر  اعتبارا من تاریختنتفي الدعاوي بملكیة األجزاء المحددة ضمن الشاطئ في غضون سنتین  .4

  التحدید.
  المحدد أعاله. األجلفي ھذا العقد العمل ب الطعنیعلق  و
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  :23المادة 
  أعاله. 20یحظر أي بناء أو إقامة منشأة على الشریط الساحلي كما ھو محدد في المادة  .1
ھذا الحظر ال ینطبق على مباني أو مرافق الخدمات العامة والدفاع الوطني واالتصاالت الدولیة واألنشطة  .2

جب أن تحصل على االقتصادیة التي تتطلب مجاورة الماء، بما في ذلك المباني أو المنشآت السیاحیة التي ی
  مقرر من الوزیر المكلف بالبحریة التجاریةموجب ب الدومین العمومي البحريترخیص مؤقت للعمل في 

وال تـُـحد ھذه الحریة  لمشاة علیھا واستخدامھا ھي أمور حرة ومجانیةإلى الشواطئ، وحركة مرور ا النفاذ .3
  البیئة.األمن أو الدفاع الوطني أو حمایة  لدواعيإال  والمجانیة

موسمیا من طلب رخصة للعمل الذین یمارسون نشاطا مھنیا یعفى الصیادون من أصحاب الزوارق التقلیدیة  .4
  المؤقت على الشاطئ.

  
  :24المادة 
من قبل الوزیر المكلف  الدومین العمومي البحري فيمؤقتة وتمدیدھا  أو رخص  قطع أرضیة یجوز منح  .1

مرسوم موجب ، التي تحدد تشكیلتھا وكیفیة عملھا بالبحریة اطئوالشلجنة  ورودرأيبالبحریة التجاریة بعد 
  مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة. صادر عن

على  على حریة التنقل واالستخدام للجمیع في فضاء عریض یجب أن تحافظ ھذه االمتیازات والتراخیص .2
  مع مراعاة خصائص المكان. طول البحر

  
  :25المادة 

مراعاة النصوص الخاصة المتعلقة بالدفاع الوطني واحتیاجات السالمة البحریة واالتصاالت الدولیة، فإن أي  بعد
یجب أن یخضع مسبقا لتحقیق  الدومین العمومي البحري مناطق من طلب قد یؤدي إلى تغییر ملحوظ في استخدام

  عمومي.
  

  :26المادة 
، و استخدامھا أو شغلھاأو  الدومین العمومي البحريلقة بتخصیص مناطق إن القرارات والوثائق المتع .1

 الممیزةوالمناظر الطبیعیة أ والمواقع استغاللھا  یجب أن تراعي الحفاظ على المناطق البحریة
وخصوصیات التراث الطبیعي والثقافي للشاطئ والبیئات الالزمة للحفاظ على التوازنات الفیزیائیة 

 17بتاریخ  الصادر 2007- 037رقم  احترام المبادئ المنصوص علیھا في األمر القانونيوالبیولوجیة مع 
الصبغة المناطق المجاورة ذات ب تلك المتعلقةمع تكون منسجمة وأن  بالساحلالمتعلق  2007إبریل 

  .العمومیة
جز الرملي مناطق التي یجب الحفاظ علیھا، بغض النظر عن أھمیتھا الخاصة، موضوع الحاال یراعى بشأن .2

 البیئات المغمورة مؤقتا وغیر ذلك.كذا  أماكن تكاثر السمك و وأوالجزر غیر المأھولة، أاطئ ووالشأ
روریة لتسییر ھذه المناطق أو تثمینھا اقتصادیا، وقد یسمح ضإال أنھ یمكن إقامة منشآت خفیفة إذا كانت  .3

  االقتضاء. عندبفتحھا أمام الجمھور 
  

  :27المادة 
منشآت والمرافق ملیات الحمایة من البحر وبناء الالصناعیة بالموانئ وباستثناء القیام بتنفیذ ع خارج المناطق .1

اطئ الضروریة للدفاع الوطني واألمن البحري ومصائد األسماك، فإنھ ال یجوز المساس بطبیعة الش
  واجز، والتجفیف، وإضافة الصخور والردم البحري، بما في ذلك إقامة الح

ینطبق على المنشآت والمعدات ذات الصلة بخدمة عامة أو بأداء عمل عام یتحتم القیام بھ  وھذا الحظر ال .2
على شاطئ البحر ألسباب طبوغرافیة أو تقنیة وتم التصریح بھ لدى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة 

  بالبحریة التجاریة.
  

  :28المادة 
   مومي البحريالدومین العیحظر استخراج المواد كالرمل والحصى في  .1
ھدفھا الحفاظ على مناطق ال بتنفیذ أعمال و الوصول ممراتو الموانئ وال یمس الحظر عمل تجریف .2

  .البحریةكابالت الأو األشغال المتعلقة بالدفاع الوطني، أو وضع  ممیزة طبیعیة
وال حریة یجب أن تتم ھذه العملیات بطریقة ال تعوق حركة المرور على شاطئ البحر وال الصید البحري  .3

  ممارسة نشاط المرافق العمومیة.
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  :29المادة 

موجب ، وكذلك سائر تصاریح االستغالل بالعموميللمجال البحري  ةالمؤقت الحیازةیتم تحدید شروط منح رخص 
 مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة. صادر عنمرسوم 

  
  للیابسة المحاذیةالمیاه البحریة  - الثالثالكتاب 

  
  :30المادة 
الوضع وتعریف الالمتعلق ب 1988أغسطس  31بتاریخ  120-88األمر القانوني رقم أحكام ھذه المدونة  تكمل

 والجرف القاري للجمھوریة اإلسالمیة الخالصةالقانوني للبحر اإلقلیمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة االقتصادیة 
 .الموریتانیة

  
 المیاه البحریة الداخلیة - األولالفصل 

  
  :31المادة 

للیابسة والخاضعة لسیادة الجمھوریة اإلسالمیة  المحاذیةالمیاه البحریة الداخلیة ھي المیاه البحریة  - 1
  الموریتانیة والتي من بعدھا تقاس المیاه اإلقلیمیة.

  .المیاه اإلقلیمیةقاس اعتبارا منھا ت التي األساس وخطوطوھي تقع  بین خط الجزر  – 2
  

  المیاه اإلقلیمیة – الثانيالفصل 
  

  :32المادة 
میل  12 إلى حتى تصل حدودھا الترابیة ومیاھھا الداخلیة على سیادة الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة تمتد .1

الصادرة في سنة  البحارحول قانون الدولیة تفاقیة اال في ةمحدد يھكما  خطوط األساسمن بحري اعتبارا 
1982. 

 :ھي ةاإلقلیمی المیاهالتي یقاس منھا عرض  خطوط األساسإن  .2
 األساس المستقیم اعتبارا من الرأس األبیض وحتى رأس تیمیریس، خط -
  من جزر البحر بالنسبة لألماكن األخرى -

  . ب نقطة من خط األساسأقرمیال بحریا من  12إن الحد الخارجي للمیاه اإلقلیمیة ھو الخط الذي تبعد نقاطھ  .3
 

  :33المادة 
الیابسة وفي في المیاه اإلقلیمیة وعلى القوانین واالنظم المعمول بھا في الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة  تطبق - 1

وفي مجالھا الجوي مع مراعاة أي أحكام مخالفة في االتفاقیات أو المعاھدات أو االتفاقات الخاصة التي تمت  األعماق
  المصادقة علیھا أو تم االنضمام لھا.

 تمییز وبنفاذ السفن األجنبیة دون "مبادئ القانون البحري الدولي المتعلقة بالمرور "المسالم" أو "البريء تطبق – 2
 الدولة. في المیاه اإلقلیمیة، طالما لم یكن في ذلك مساس بالسلم والنظام وأمنلموریتانیة وانئ اإلى المو

  :لألغراض التالیةالمالحة في المیاه اإلقلیمیة یعني "مرور" الـ. 1.2
  ،ئ خارج تلك المیاهالتوقف في مرسى أو مرفر دون دخول المیاه الداخلیة أو العبو -
  أو التوقف في مرسى أو میناء. دخول المیاه الداخلیة ومغادرتھا -

  . یجب أن یكون المرور متواصال وسریعا.2.2
  . إال أنھ  قد یشمل توقفا أو رسوا في الحاالت التالیة:3.2

  حادث عادي في المالحة، -
  .اص والسفن والطائرات من حالة ضیقحالة قاھرة أو استغاثة إلنقاذ األشخ -

  ندما تقوم السفینة بأحد األعمال التالیة :وال یعتبر المرور "مسالما" أو "بریئا" ع – 3
االستقالل السیاسي، أو القیام  التھدید باستخدام القوة أو استخدامھا ضد السیادة وسالمة األراضي أو -. 1.3

 ي عمل آخر مناف لمبادئ القانون البحري الدولي،بأ
امات أو غیرھا من المعدات القیام بمناورات مسلحة من أي نوع كانت وكذلك استقبال وإطالق حو –. 2.3

  العسكریة
  تضر بالدفاع أو بأمن الجمھوریة جمع المعلومات التي -. 3.3
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  أخرى غیر مشروعة تضر بصحة اإلنسان،مؤثرة عقلیا أو أي مادة مواد بالمخدرات، أو باالتجار  -. 4.3
  ل القصر.قل المھاجرین غیر الشرعیین أو األطفانقل المسافرین خلسة أو نباالتجار  -. 5.3

  
  :34المادة 

جمیع التدابیر الالزمة  اإلقتضاءعند  الوطني الدفاعالمكلف بوزیر اللبحریة التجاریة وكلف باملوزیر الیتخذ ا – 1
  لمنع أو إیقاف أي مرور غیر مسالم.

ق المؤقت لحق المرور المسالم لكل یفعلي بین السفن األجنبیة، التعل ویمكن لھذه السلطات، دون تمییز قانوني أو - 2
  مناطق محددة إذا كان مثل ھذا اإلجراء ضروریا لضمان أمن الدولة.في سفینة أجنبیة 

  الغواصات أن تتنقل طفوا رافعة علمھا.  ىیجب عل – 3
  

  :35المادة 
  :لضرورات التالیةحسب ا "بالمرور "المسالم المتعلقة والنظم التطبیقیةقوانین سن الیمكن للدولة الموریتانیة 

  البیولوجیة البحریة، الثرواتالحفاظ على  -
  ،البحري الصید نظممنع انتھاكات  -
  سالمة المالحة وتنظیم حركة المرور البحري، -
  المحافظة على البیئة البحریة ومنع ومكافحة التلوث البحري، -
  حمایة منشآت وأنظمة مساعدة المالحة، -
  والمخالفات الصحیة (الوافدة والخارجة) ائیة والھجرةالجمركیة والجب للنظم مخالفاتحصول منع  -
  وخطوط األنابیب البحریة حمایة الكابالت -
  البحوث العلمیة. -

  
  :36المادة 

ال تنطبق الوالیة القضائیة للدولة الموریتانیة على متن السفن األجنبیة العابرة للبحر اإلقلیمي والقادمة من موانئ  - 1
  في الحاالت التالیة: إالأجنبیة 

تمتد إلى األراضي الموریتانیة أو یحتمل أن تعكر صفو السلم لإذا كانت نتائج المخالفة تتجاوز السفینة  - . 1.1
  العام في المیاه اإلقلیمیة،

للدولة صاحبة إذا تم طلب المساعدة من السلطات من قبل ربان السفینة أو وكیل دبلوماسي قنصلي  -. 2.1
  ،علم السفینة

(الوافدة نشاط مصنف دولیا على أنھ غیر شرعي أو ضد الھجرة  كبحھذا اإلجراء ضروریا ل كانإذا  -. 3.1
 .والخارجة)

على األشخاص  المدنيأو  الجنائي قانونھایجوز للدولة الموریتانیة اتخاذ أي إجراء یتیحھ تشریعھا لفرض  -  2
 الموجودین على متن سفینة أجنبیة في المیاه اإلقلیمیة الموریتانیة وقادمة من میناء موریتاني.

  
 المنطقة المتاخمة - الثالثالفصل 

  
  :37المادة 

 تمتد المنطقة المتاخمة للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة حتى اثني عشر میال بحریا خارج المیاه اإلقلیمیة على النحو
  أعاله. لفصل الثانيالمحدد في ا

  
  :38المادة 

تمارس الدولة الموریتانیة في ھذه المنطقة كل أشكال الرقابة الالزمة الحترام قوانینھا ولوائحھا الخاصة بالھجرة 
 یھامرتكبومحاسبة  الضرائب والشرطة والصحة والجمارك من أجل منع المخالفات في مجال و(الوافدة والخارجة) 

 ھا أو في بحرھا اإلقلیمي.على تراب
  

  الخالصةالمنطقة االقتصادیة  - الرابعالفصل 
  

  :39المادة 
میل بحري من خطوط األساس التي  200للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة حتى  الخالصةتمتد المنطقة االقتصادیة 

  یقاس بعدھا عرض المیاه اإلقلیمیة.
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  :40المادة 

  الموریتانیة ما یلي:في ھذه المنطقة تمارس الدولة 
ألغراض استكشاف واستغالل وحفظ وتسییر الموارد الطبیعیة الحیة أو المعدنیة  الخالصةالحقوق السیادیة  .1

والمیاه من فوقھا وكذلك جمیع األنشطة األخرى  تحت القاعوما  كشاف قاع البحر،ستالمعروفة أو ال
  ھا ألغراض اقتصادیة،لأو استغال ھاالستكشاف

  بما یلي: المتعلقةالوالیة القضائیة  .2
  ،ھیزات والمنشآتإنشاء واستخدام الجزر االصطناعیة والمنصات وغیرھا من التج -
  البحث العلمي البحري، -
  الحفاظ على البیئة البحریة -

  أي اختصاص أخر یقره القانون الدولي. .3
  

  : 41المادة 
 الخالصةال یمكن لرعایا دولة أخري القیام بأي استكشاف أو استغالل أو إقامة منشأة في المنطقة االقتصادیة  .1

 من الحكومة أو الرجوع إلى اتفاق مبرم من قبل الحكومة الموریتانیة. موافقةدون 
وخطوط  البحریة خضع تركیب وصیانة وأعمال صیانة االتصاالت السلكیة والالسلكیة مثل الكابالتی .2

 األنابیب في قاع البحر في ھذه المنطقة لموافقة الحكومة على مخططات وخصائص المنشآت.
استغالل وتسییر ھذه المنطقة، اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة إلبرام اتفاقات من أجل  یجوز للدولة الموریتانیة  .3

  مع أي دولة أخرى أو مؤسسة. أو امتیاز أو مساھمة شراكة
  

  :42المادة 
 القانونیةمع مراعاة الترتیبات  الخالصةریة في میاه المنطقة االقتصادیة حُ للمواطنین الموریتانیین الصید بِ  یحق

 والتنظیمیة المعمول بھا بخصوص ھذا النشاط.
 

  :43المادة 
 في ھذه المنطقة وفي مجالھا الجوي شرط احترام ل المالحة بحریة والرسو والتحلیقیحق لسفن وطائرات جمیع الدو

  الحقوق السیادیة للدولة الموریتانیة.
  

  أخرىأحكام  - الخامسالفصل 
  

  :44المادة 
مع الدول التي  الخالصةیتم تحدید الحدود البحریة للبحر اإلقلیمي، والمنطقة المتاخمة والمنطقة االقتصادیة  .1

  سواحلھا أو تقابل سواحل الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة باالتفاق مع ھذه الدول. تحاذي
متوسطا بین الدولتین أو خطا تقع نقاطھ على  اوتحسبا لمثل ھذه االتفاقات، فإن ھذه الحدود ال تتجاوز خط .2

 اس منھا عرض المیاه اإلقلیمیة.أقرب نقطة من خطوط األساس التي یقنفس المسافة من 
  

  :45المادة 
 عرض المیاه اإلقلیمیةمنھا التي یقاس  المستقیمة األساسیحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء خطوط  .1

 .والمنطقة المتاخمة والمنطقة االقتصادیة الخالصة
یحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء شروط ولوج سفن البحث العلمي األجنبیة إلى المیاه الخاضعة  .2

 للقوانین الوطنیة.
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  السالمة واألمن،  النظام األساسي السفینة: -الجزء الثاني
  

   



 13  مدونة البحریة التجاریة (ج.إ.م)

  والسالمة واألمن النظام األساسي السفینة: –الجزء الثاني 
  
  

  لسفینةل النظام األساسي – الرابعالكتاب 
  
  

  اإلداري النظام األساسي –العنوان األول 
  

  تعریف السفینة البحریة - األولالفصل 
  

  :46المادة 
عائمة أو متحركة مخصصة للنقل البحري سواء  منشأةتعتبر سفینة بحریة كل تطبیقا لھذا القانون،  .1

 .أو ألعراض أخرى والقیادة قطرلللنزھة أو ل، أو البحريتجاریة أو للصید  ألغراض
لدى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالبحریة  ترقیمھاو  صفة السفینة البحریة  بمرتنتھاتثبت  .2

 .التجاریة واستخدامھا في المالحة البحریة
  
  

  تحدید ھویة السفینة – الثانيالفصل 
  

  :47المادة 
  عناصر ھویة السفینة الموریتانیة ھي:

  الجنسیة أو المرتنة -
  االسم، -
 ،الترقیم -
 الحمولة، -
  .OMI المنظمة الدولیة البحریة رقم -

  
  المرتنة – األولالقسم 

  
  :48المادة 
المرتنة ھي اإلجراء اإلداري الذي یتم بموجبھ منح السفینة حق رفع علم الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة  .1

  مع االمتیازات المترتبة على ذلك.
ي یجب أن تكون على متن أي سفینة وتحصل المرتنة بتوفر الوثیقة الصادرة عن السلطة البحریة، والت .2

  ة مبحرة.موریتانی
  

  :49المادة 
في المیاه الموریتانیة من حیازة مثل ھذه  حصریامترا وتعمل  12التي یقل طولھا عن  المسطحةتعفى القوارب غیر 

  الوثیقة.
  

  :50المادة 
لعملیات الشرطة أو الرقابة أو الخدمة العامة  المستخدمة أو ،لبحریة الوطنیةل التابعة سفنال غیر لدولة،تحصل سفن ا

في البحر وكذلك جمیع السفن األخرى التي تملكھا أو تستخدمھا الدولة الموریتانیة في خدمات غیر تجاریة، على 
  رسالة جنسیة تخولھا رفع العلم الوطني.

  
  :51المادة 

  ینة:وثیقة المرتنة كل سفنسیة الموریتانیة، وبالتالي على على الج تحصل .1
 أعاله 50و  49مصنوعة في موریتانیا أو مستوردة بصفة قانونیة مع مراعاة أحكام المادتین  1.1
  )،59(المادة  أدناه 2ترتیبات القسم ل اطبق على تسمیةحائزة  2.1
 ،)68(المادة  أدناه 5القسم ألحكام  اطبق حمولتھاقیاس  3.1
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  یجب أن تستوفي السفینة أیضا شروط الملكیة التالیة: .2

  أن تكون ملكا لشخصیة طبیعیة أو معنویة خاضعة للقانون الموریتاني  -1.2
ألقل من السفینة عندما یكون المالك أشخاص على ا ٪51كون ھذه الشخصیة تملك أن ت -  1.1.2

  طبیعیون و
في موریتانیا، وأن ال یقل  فیجب أن یكون مقرھا  معنویةیة صإذا كانت السفینة تملكھا شخ - 2.1.2

ھذه األسھم  من األسھم أو الحصص االجتماعیة للشركاء الوطنیین و یجب أن تكون ٪51عن  انصیبھ
   باألسماء.مسجلة  والحصص

معنویة، شخصیات و  طبیعیةس الوقت من طرف شخصیات مملوكة في نف سفینةإذا كانت ال – 3.1.2
وطنیة موریتانیة تتوفر مملوكة كلیا دون تحدید نسب توزیع رأس المال لشخصیات أن تكون فینبغي 

  أعاله. 2.1.2أعاله أو لمؤسسات تتوفر فیھا شروط الفقرة  1.1.2فیھا شروط الفقرة 
  :كل من وزیادة على ذلك  یجب أن یكون من جنسیة موریتانیة -2.2

  شركات المساھمةالفي  مجلس اإلدارة، أعضاء رئیس مجلس اإلدارة والمدراء العامون وغالبیة -. 1.2.2
  في شركات رأس المال باالسم، الموریتانیینیجب تسجیل أسھم  -. 2.2.2
ولیة المحدودة، وشركات األشخاص، یجب أن یكون المسیر ؤفي الشركات ذات المسو -. 3.2.2

  من رأس المال ٪51ن حائزین على  ما ال یقل عن ووالمساھم
  

  :تتوفر على ما یلي تعلى الجنسیة الموریتانیة إذا كانمكن أیضا أن تحصل كل سفینة ی .3
، المعاملة بالمثل یةاتفاق یحملون جنسیة دولة صادقت على إذا كانت ملكا ألشخاص طبیعیین – 1.3

  ،محل إقامة معتاد أو ویتوفرون في ھذه الدولة على سكن
اإلسالمیة المعاملة بالمثل وممثلة أو مقیمة في الجمھوریة یة اتفاق شركات تجاریة من دولة صادقت على -2.3

  الموریتانیة.
في  استثمارھا في قطاع الصید البحريعن طریق  ى الجنسیة حصلت عل )أو فرع منھا(شركة أجنبیة  -3.3

  اتفاقیة تأسیس.إطار 
  

  :52المادة 
  شروط  المادة السابقة مرتنة:ل ایمكن أیضا طبق  .1

سفن موریتاني أو من قبل شركة خاضعة للقانون  مجھزالمستأجرة من قبل العاریة السفن األجنبیة  –. 1.1
  ،البحرتجھیزھا واستغاللھا وتسییرھا في  رقابتھا و الموریتاني وتتولى

الوفاء ألن تكون ملكا لشخص طبیعي أو لشركة خاضعین للقانون الموریتاني، بعد  المھیأةالسفن  - . 2.1
  عن الحصول على الملكیة بعقد إیجار. ةالناتج بالتزاماتھ

  وفي كلتا الحالتین أعاله ال تتم المرتنة إال: .2
  من میناء موریتاني،انطالقا إذا تم تشغیل السفینة بالفعل  -. 1.2
  فقا لقوانین دولة العلم،ولھذا الغرض و جنسیتھاإذا تم التخلي عن  -. 2.2
  ، والمدونةي شروط ھذه وتستوف معترف بھاإذا كانت لدیھا الرتبة األولى من شركة تصنیف  -. 3.2
  لبنك المركزي الموریتاني.اإذا كان المستأجر قد امتثل للنظام الجمركي ونظام   -. 4.2

وبعد التدقیق، تمنح السلطة البحریة لمستأجر السفینة العاریة وثیقة المرتنة التي ال یمكن أن تتجاوز صالحیتھا  .3
  مدة التأجیر.

  الوزارة. من طرف  االعتماد قبول ب ستأجرإبالغ الم عندمكتسبة  الجنسیة الموریتانیة  تعتبر .4
  

  :53المادة 
لطة یجوز للس، تحمل الجنسیة الموریتانیة سفینةأو الشركاء في بناء على طلب من صاحب أو أصحاب  .1

  .بترقیمھاعلم أجنبي مع االحتفاظ تحت  عاریة سفینةھا البحریة منح إذن استئجار
  .ةعاریال السفینةصالحة لمدة استئجار  ترقیم إفادةوبعد التدقیق، یجوز للسلطة البحریة إصدار  .2
  

  :54المادة 
  عاما في الخدمة. 15 یزید عمرھا علىتحظر مرتنة أي سفینة تجاریة أو سفینة صید  .1
إال أنھ یمكن للوزیر المكلف بالبحریة التجاریة منح إذن استثنائي لھذه السفن، شریطة توفرھا على شھادات  .2

  وث،السالمة والوقایة من التل



 15  مدونة البحریة التجاریة (ج.إ.م)

  
 

  :55المادة 
من الخارج، من أجل القیام برحلتھا سفینة عاریة یجب على السفینة المصنوعة أو المشتراة أو المؤجرة  .1

األولى إلى الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة، أن تكون حائزة على رخصة مؤقتة لرفع العلم الموریتاني من 
جمیع أجل العبور بین میناءي اإلنطالق والوصول صادرة عن الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة مقابل دفع 

  . الوطني نالقانو التي یـُـلزم بھاالرسوم 
  تبریر.عد اللشھر ب ھادیتمد ویمكنرتنة المؤقتة صالحة لمدة شھر واحد موثیقة ال .2
حتما وتلقائیا صفة السفینة ، ال تتوفر على شھادة حضور صادرة عن ھیئة المیناءالسفینة، التي تفقد  .3

  بموریتانیا بعد ھذه المدة.إذا لم تلتحق بمیناء تشغیلھا ترتبة عن ذلك، الموریتانیة مع االمتیازات الم
  

  :56المادة 
المرتنة المؤقتة ما لم تصفى كل الحقوق القائمة علیھا من رھون  وثیقةال یجوز ألي سفینة الحصول على  .1

شعر السلطة البحریة في الدولة التي ترفع السفینة ـُـوغیرھا، أو یوافق أصحاب تلك الحقوق كتابیا، أو تأ
  لة البیع الجبري،السلطة البحریة في حا ،علمھا

  یجب على المالك الجدید تقدیم:  .2
  إما شھادة تفید أن السفینة تم شطبھا، -
، وفي ھذه الحالة، ترقیمھافعول فوري عند تاریخ مرتنتھا أو إما شھادة تفید أن السفینة سیتم شطبھا بم -

  ،الترقیمفإن تاریخ الشطب ھو تاریخ 
ال وقبل ب على كل مقتن أو مستأجر جدید، أوالجمارك، یجبغض النظر عن إذن االستیراد الصادر عن إدارة  .3

  :ما یليقدم إلى السلطة البحریة بمكل شيء، أن یرفق الملف ال
  إذن من البنك المركزي الموریتاني إذا كان األمر یتعلق بتمویل محلي -
  بنك الوسیط إذا كان األمر یتعلق بتمویل خارجيذن من البنك المركزي الموریتاني للأو إ -

للسلطة البحریة من قبل المقتني أو المستأجر  عاریة ما یسلم الملف الكامل القتناء أو استئجار السفینة عند .4
النھائي الذي یجب أن یتم  الترقیم عقد المرتنة أو صدورحتى  ة الجنسیةالجدید للسفینة، تعتبر السفینة موریتانی

  یوما من تقدیم الملف. 15في غضون 
اء على طلب المقتني وتقدیم شھادة الشطب إصدار شھادة تفید أنھ تم إلغاء الحق في یجوز للسلطة البحریة، بن .5

  رفع العلم األجنبي.
مترا، الموھوبة من حكومة أجنبیة،  12خاصة بسفن الصید الجدیدة بطول یساوي أو یزید على في حالة  .6

  التالیة: لوثائقالواھب ل تقدیم في المرتنة فیشترط الشاطئيوتمارس الصید التقلیدي أو 
  ھبة مؤشرة  من قبل السلطة البحریة، إفادة -
تقریر بمطابقة الخصائص الفنیة للسفینة كما وضعتھا الدوائر المختصة في مدیریة البحریة التجاریة أو  -

  شركة معتمدة،
  مخططات السفینة مع الصور. -

  
  :57المادة 

بمقرر لمرتنتھا أو استئجارھا  عاریة أو المستأجر لسفینة المجھزتقدیمھا من قبل  التي یلزمتحدد الوثائق والمستندات 
للمصالح المختصة في السلطة البحریة   ھذه الوثائق والمستندات تقدم أصول. والمكلف بالبحریة التجاریةوزیر المن 

  للتدقیق.
  

  :58المادة 
  :لالسباب التالیةالموریتانیة تفقد السفینة الجنسیة 

  بالحصول علیھا أصال، ةتعلقالمتزامات لعند اإلخالل الجسیم باال - 1
  شرط من الشروط الالزمة للحصول علیھا، الغاءعند  - 2
  دون إخطار مسبق،في طبیعة نشاطھا  یر آخریأي تغ تغیر شكل السفینة أو دعن - 3
  یة لسفینة أجنبیة.سفي حالة تزویر الجن – 4
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  االسم – الثانيالقسم 

  
  :59المادة 
أن تحمل اسمھا واسم ا مع مراعاة االستثناءات الواردة فیھط ھذه المدونة تستوفي شرویجب على كل سفینة  .1

  .مؤخرتھاعلى  ترقیمھامیناء 
ا في المیاه الموریتانیة على رقم یحصر والمبحرةمترا  12بطول أقل من  المسطحةتحصل المراكب غیر  .2

  .بطلب من صاحبھاتسجیل 
  

  :60المادة 
  .السفینة اختیار االسم لمالكیعود  .1
  عا برقم ممیزومتبكان عدة سفن نفس االسم إال إذا  سفینتان أو ال یمكن أن تحمل .2
  .النجدةأو تلك التي تثیر لبسا لشبھھا بإشارات  المھینةیحظر استعمال األسماء  .3

  
  

  الشطب -النشر – الترقیم - الثالثالقسم 
  :61المادة 

تنتھا على سجل الموریتانیة أن تكون مسجلة بعد مرعلم الجمھوریة اإلسالمیة ى كل سفینة ترفع یجب عل .1
  رقم التسجیل على وثیقة المرتنة. تقییدالمفتوح لدى مصالح مدیریة البحریة التجاریة. ویتم  ؤمنالترقیم الم

اإلعالنات  جریدةمترا في  12 التي یقل طولھا عن المسطحةكل سفینة باستثناء القوارب غیر  رقمیتم نشر  .2
  الیین لتاریخ البیع أو الشراء.والشھرین المالقانونیة خالل 

 صادر عنمقرر موجب ب ایحدد مبلغھ ةم سنویورسدفع لمرتنة األولى وام  وفع رسالسفینة لد ترقیمع یخض .3
  .المكلف بالبحریة التجاریةوزیر ال

  
  :62المادة 
  .الترقیم فقدان الجنسیة یؤدي تلقائیا إلى شطب .1
 الحقاالتجدید ال یمس بالحقوق المترتبة على السفینة وال یحول دون الشطب أو اإللغاء أو  ذلكولكن  .2

  .اللتزاماتھا
إال بعد ثالثین  من طرف مدیر البحریة التجاریة بوصفھ حافظ الرھون البحریة أي شطب إجراء ال یمكن .3

  .لحجزابطلب ت تقدم التياألطراف بعد إبالغ  و الترقیمإبالغ الدائنین المسجلین في سجل  یوما من تاریخ
  :الترقیم كل السفنسجل یجب أن تشطب من كذلك  .4

  من السلطة البحریة، ئياستثناترخیص  تحصل علىفة منذ أكثر من ثالث سنوات، ما لم قالمتو - 1
  غیر الصالحة لإلبحار نھائیا أو التي صارت حطاما، و - 2
  التي تحولت إلى علم دولة أخرى. – 3

  
  :63المادة 
وثیقة المرتنة حتى إصدار  تعلق، بدنھاتغیرات كبیرة على ل ضرار جسیمة أوألسفینة ال تتعرضعندما  .1

  معتمدة.ھیئة سالمة  شركة تصنیف أوئص التقنیة الجدیدة للسفینة من تقریر بمطابقة الخصا
  بالمثل.ات المعاملة یالسلطات األجنبیة التي أبرمت اتفاقب االستعانةیمكن للسلطة البحریة  .2

  
  :64المادة 

عمرھا على  یزیدفي الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة، وبالذات عندما  مرقمة أواالحتفاظ بجنسیة سفینة ممرتنة 
، وفقا للمعاییر التي وضعتھا بالتصنیف في الدرجة األولى االحتفاظیتوقف على  ،تشغیلھا ءخمسة عشر عاما من بد

  .و من خالل ھذه المدونة المعترف بھا دولیا التصنیف شركات
  

  :65المادة 
  .معترف بھا رسمیاات عن بیع كل سفینة في صحیفة إعالن یجب اإلعالن
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  العلم والمظھر الخارجي الدائم –الرابع القسم 

  
  : 66المادة 
 العلم الوطني على متر أن ترفع 12بطول أقل من  المسطحةیجب  على السفن باستثناء الزوارق غیر  .1

 :بالنسبة للسفن الشراعیةساریة أخر على أو  مؤخرة ال
  عند دخول الموانئ والخروج منھا، -
 في أیام األعیاد القانونیة، -
  أمر من سفینة حربیة، أیا كانت جنسیتھا.ب -

الموریتانیة والموانئ والمراسي   المیاه اإلقلیمیةیجب على السفن األجنبیة رفع العلم الموریتاني عند دخول  .2
  .الرسووكذلك أثناء 

  
  :67المادة 
من التعرف علیھا مكن ت ةثابت یةخارج إشارةأن تحمل  بشكل قانونيمسجلة یجب على كل سفینة بحریة  .1

  أجزائھا العلویة. أوعلى ھیكلھا موضوعة على عالمات  بواسطة
  و ھي: التجاریة،لسفینة ا إلى من سفینة الصیدھذه العالمات تختلف  .2

  االسم، -
  ،التسجیل میناء -
  رقم التسجیل  -
  بالرادیو. التعریفياالتصال  رمزإشارة ممیزة أو  -

  تحدد طبیعة وحجم العالمات حسب حمولة وطول السفینة. .3
  الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة ظروف تطبیق ھذه المادة. صادر عنیحدد مقرر  .4

 
  السفینة حمولة – الخامسالقسم 

  
  :68المادة 
 اتفاقیة مطابقة لمواصفاتالدولیة الشھادة الوتقدیم  حمولتھاعند تسجیل السفینة یجب إثبات  -1

   69TONNAGE/الحمولة
  مترا من ھذا اإلجراء. 12بطول أقل من  المسطحةتعفى القوارب غیر  -2

  
  :69المادة 

یحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة ظروف تطبیق ھذا 
  القسم.

  
  .O.M.Iالمنظمة البحریة الدولیة  رقم – السادسالقسم 

  
  :70المادة 

للسفینة بعد إرسال الطلب إلى المنظمة البحریة الدولیة حسب اإلجراءات المقررة لھذا  IMOیتم الحصول على رقم 
  الغرض.

  
  وثائق المالحة -العنوان الثاني 

  
  :71المادة 

 المجھز میناءلعن السلطة البحریة ل للمالحة البحریة صادرة وثیقةلموریتاني حیازة ایجب على كل سفینة ترفع العلم 
  .سواء في البحر أو في المیناءالطلب  عندالوثیقة تقدم ھذه   .لسفینةل

 
  :72المادة 

  وثائق المالحة البحریة ھي: -1
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المالحة البحریة، والتي یتكون طاقمھا من البحارة ب التي تقومللسفن  إلزاما سلمی الذي سجل الطاقم -
 المھنیین

  رخصة تنقل تمنح لسفن الخدمات أو النزھة. -
المالحة  وثیقةمترا العاملة حصرا في المیاه الموریتانیة من  12بطول أقل من  المسطحةتعفى الزوارق غیر  -2

  .2اإلجمالیة عن  حمولتھالتي تقل وكذلك سفن النزھة ا
  

  :73المادة 
  :لياسجل الطاقم ھدف ی -1

  المستوفیة شروط ھذا القانون ، نللسفبالمالحة البحریة  ن اإلذ –. 1.1
  ،الممارسة وكذلك الطاقم ونوع المالحة مجھزھا لكھا أوامھویة  تحدید ھویة السفینة و -  2.1
التي  الوظائفوالتأكد من طبیعة ومدة الخدمات التي یؤدیھا الطواقم، وتواریخ صعودھم ونزولھم  – 3.1

  یؤدیھا البحارة
الرسمیة الوثائق تحریر  فیما یخص وكالء الحالة المدنیة ، عند االقتضاء، محلبحراقائد السفینة  حلول - 4.1

    للقانون العام
  ،المقام بھا رقابة المالحة -  5.1
  الوطنیة. والنظمالحصول على التزام صریح من قائد السفینة بامتثال القوانین  – 6.1

لالحتفاظ لھ على المجھز تصدیق الئحة المعلومات المدونة في سجل الطاقم المعد في نسختین تسلم  إحداھما  – 2
  بھا على متن السفینة.

  .بھ أیضا ظروف اكتتاب الطاقم التي قد تلحق الطاقم سجل یذكر – 3
 الطاقم من قبل بھامقام اللمالحة ا على وتعتبر دلیال  الطاقم المعلومات المدونة في سجلبیُعتد أمام القضاء  – 4
  .ةوالعائلی ةاالجتماعیخدمات كذا الوالمعاشات على لحصول ل

  
  :74المادة 
صعود أو نزول ألحد أفراد الطاقم یجب أن یذكر في سجل الطاقم  مع التاریخ والمكان وسبب الصعود  كل -1

  أو النزول.
وللسلطات البحریة في الدول الموقعة على السلطات القنصلیة  في الخارج، یحق للسلطات البحریة أو -2

 .لمیناء التجھیز السلطة البحریةرفع الحقا إلى تات المعاملة بالمثل اتخاذ جمیع اإلجراءات التي یاتفاق
  
 

   السفینة قالعنوان الثالث : وثائ
 

  :75المادة 
تتوفر  مرقمةعلى كل سفینة یجب  ، كما ھو محدد في العنوان الثاني المذكور أعاله بغض النظر عن سجل الطاقم

 2المشار إلیھا في المادة أو االتفاقیات الدولیة ھذه المدونة  احكام وفقكون على متنھا أیضا یأن  ،على ھذه الوثیقة
  الوثائق التالیة:من ھذه المدونة 

  )حمولةشھادة المعایرة (ال - 1
  شھادة التصنیف، - 2
  ،الترقیمشھادة  - 3
  ،عفاءالإ واال افادةلوقایة من التلوث، السالمة وا اتشھاد - 4
  الالزمة قانونا ،الخاصة بالسالمة التفتیشات تقاریر  - 5
  یو أو الھاتف الالسلكيودفتر المحرك وسجل االتصاالت بالراد السفینةر دفت - 6
  شھادة أو إفادة التأمین، - 7
  الرادیو، ةرخص - 8
  المستندات الجمركیة والصحیة - 9

 تنص علیھا ھذه المدونةوكذلك جمیع الوثائق التي قد  - 10
 (الشھادة الدولیة للوقایة من تلوث الھواء، شھادة تتعلق بنظام النظافة ....).

  التطقیم االمن شھادة 11-
  كل ضمانة مالیة خاصة بحطام السفن.تأمین  أو  -12
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  :76المادة 
التي وقعت للطاقم ألحداث ا ي األحداث المتعلقة بالمالحة ویرو والذي دفتر السفینة الذي یحتفظ بھ القبطان، -1

  التي یبدو ذكرھا مفیدا وضروریا. و والركاب والحمولة على متن السفینة أثناء الرحلة،
 اویدون فیھ كمیة الوقود على متن السفینة ونوعیتھ المھندسینكبیر  یشرف علیھالذي  المحركدفتر  -2

  واالستھالك الیومي، فضال عن أي معلومات أخرى تتعلق بتشغیل آلیة الدفع.
 عاملأوضابط الرادیو أو الھاتف الالسلكي أو الكھربائي  یشرف علیھدفتر الرادیو أو الھاتف الالسلكي  -3

، جمیع الرسائل الصادرة والواردة، SOLASوفقا للوائح تشغیل الرادیو واتفاقیة  اإلتصاالت ویدون فیھ
  رادیو على متن السفینة.الفضال عن أي معلومات حول خدمة 

یُعتد بھا كدلیل ما لم یظھر عكس و من قبل السلطة البحریة  أثناء تحقیق فني ھذه الوثائق، یمكن سحبھا -4
 .ردھاتم ساألحداث أو الحوادث التي 

  
  :77المادة 

ھا أن یُثبت لدى السلطة البحریة توفره على تأمین على ل أو مستأجر یتانیةمور كل سفینة مھجزیجب على  - 1
 التأمین یجب أن یغطي و التجربة المھنیة المطلوبة تتوفر لدیھاشركة تأمین  قبل المسئولیة المدنیة من

  عن حمولتھا.وتلك المترتبة  األضرار الناجمة عن السفینة
  .إلغائھا تاریخ رھا حتىاصدإمن تاریخ  ةصالحشھادة الأو فادة تظل اال – 2

  
  القانوني النظام األساسي –العنوان الرابع 

  
  البناء – األولالفصل 

  
  :78المادة 

یجب إبالغ السلطة البحریة، سلفا، بعقد بناء السفن كتابیا بما في ذلك العقد لصالح طرف آخر وكذا كل عملیة  – 1
  باطال.اصالح أوتغییر في السفینة وإال كان العقد 

ویكون نقل الملكیة نافذا بعد استالم السفینة وتجریبھا  ،حتى نقل الملكیة إلى الزبونالسفینة مالكا لھا  يیظل بان – 2 
  ذلكخالف إال إذا اتفق الطرفان على 

  
  :79المادة 
  دون تحفظ. تملـُـاستوإن  ىحت، ھاوال عن العیوب الخفیة فیمسؤ السفینة بانيیظل  -1
اء من د، بشأن العیب الخفي، ابتیب الخفي بالتقادم في سنة، وتبدأ ھذه الفترةالباني عن العمسؤولیة تنتفي  -2

  اكتشافھ.
  تاریخ اكتشاف العیب الخفي ھو تاریخ ایداع تقریر الخبرة الذي یحدد وجود وطبیعة العیب -3

  
  :80المادة 

 79و  78المادتین  لمقتضیاتوفقا المقاول الذي نفذ اإلصالح مسؤول عن العیوب الخفیة الناجمة عن عملھ 
  أعاله. تینالمذكور

  
  شكل وإعالن الوثائق المتعلقة بالملكیة -  الثانيالفصل 

  
  :81المادة 

على  فعليكل عقد منشئ أو محول أو مسقط للملكیة، أو ألي حق  ،تحت طائلة البطالن ،یجب أن یثبت كتابیا – 1
وكل انتداب للتأجیر مبرم لمدة تزید  ةسفینة عاری تأجیر أوسفینة ترفع العلم الموریتاني و كل عقد تأجیر وقت 

   على سنة أو قد یصل بھ التمدید لھذه المدة.
رة السلطة یوتخضع لتأش ةراف المعنیاألط بتعریف الخاصة التأشیرات  تحتوي ھذه العقود على یجب أن - 2

  البحریة وأن تأذن بھا ھذه السلطة إذا كانت تؤدي إلى نشوء أو نقل حق فعلي لصالح أجنبي. 
  

  :82المادة 
  بھا أمام األطراف األخرى حتج السفن ویُ ترقیم أعاله في سجل  81تدون العقود المشار إلیھا في المادة 
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  االستغالل بملكیة مشتركة - الثالثالفصل 

  
  :83المادة 

  .معنویینطبیعیین أوتقاسمھا عدة أشخاص ی أسھم مقسمة إلى  إذاكانت ملكیتھا مشتركة السفینة ملكیة ملكیة تعتبر - 1
الملكیة المشتركة عندما یحوز أحد الشركاء كافة ي فوتنتیمكن لشریك في ملكیة سفینة أن تكون لھ عدة أسھم  - 2

  األسھم
  الذي یمكنھ بیعھ أو رھنھ  مع مراعاة ترتیبات ھذا الفصل. یدخل كل سھم في األصول الشخصیة لصاحبھ - 3
 الترقیم ي وثیقة المرتنة /ف واحد منھم في الملكیة وعدد أسھم كل الشركاء ةب أن یقید اسم ومحل إقامة وجنسییج - 4

   الترقیم سجلو
  

  :84المادة 
األغلبیة في المصالح باستثناء ما ھو وارد في بتتخذ القرارات المتعلقة باالستغالل في حالة الملكیة المشتركة  -.1

  .المذكورة أعاله 83من المادة  3قرة فال أحكام
  
  صیبھ في الملكیة.ن تناسب معبما یكل شریك في ملكیة لھ الحق في التصویت  - 2
  

  :85المادة 
بصرف النظر ، محكمة میناء تسجیل السفینة لدى قلیةاألبل قمن  الةاألغلبیة أمام العد قرارات یمكن الطعن في– 1

  جل ثالث سنوات من تاریخ اتخاذ القرار المطعون فیھ.أفي  عن أي ترتیبات مخالفة،
مع المصلحة العامة  ھي الشكل أو في حالة تعارضود عیب فجفي حالة و القرار محل الطعن نطق بإلغاءـیُ  – 2

  األغلبیة على حساب األقلیة. إیثارللشركاء في الملكیة وإذا كان الغرض الوحید من القرار ھو 
  الشركاء في الملكیة: طلب من أحدب ،فللمحكمةھا، راراتقأغلبیة أو تكرر إلغاء  بروزإذا استحال  - 3

  إما أن تعین مسیرا مؤقتا، -
 ،بالمزاد السفینةببیع إما أن تأمر  -
  ینءإما أن تتخذ كال اإلجرا -

  
 86المادة 
أو لشخص أجنبي على الملكیة  من شریك السفینة لشریك في الملكیة أو أكثرتسییر یمكن لألغلبیة أن تسند   -1

  .ینینة كما یمكنھا إعفاء األشخاص المعالمشترك
 الترقیم،/التسجیل وكذا في سجل المرتنة وثیقةوإقاالت وتسریحات المسیرین في  یجب أن تسجل تعیینات -2

  وإال فإن جمیع الشركاء في الملكیة یعتبرون مسیرین.
ممارسة  السلطة الكاملة أثناءب ، باسم الملكیة المشتركة وفي كل الظروف، نولمسیر أو المسیریتمتع ا  -3

  مھامھم التسییریة.
 فيمعلنا  الحصرحتى وإن كان ھذا  ،ألطراف األخرىا اتجاهتعاقدي لصالحیات المسیر  حصرال أثر ألي   -4

  .الترقیمسجل  التسجیل والمرتنة/ وثیقة
  .ون بالتوافق فیما بینھمیتصرفالمسیرین، فإنھم  في حالة تعدد  -5
  ثالثة أرباع قیمة السفینة. یمتلكون الذینالمصالح  أصحاب یمكن للمسیر أن یرھن السفینة بموافقة أغلبیة  -6
  تعلیمات المسیر أو المسیرین.ب یتقیدیجب على قبطان السفینة أن   -7

  
  : 87المادة 

، على الملكیة المشتركة المترتبةعن الدیون  مسؤولیة مطلقة ومشتركةن یسؤولشركاء الملكیة المسیرین میعتبر  – 1
  بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف.

  في حدود قیمة أسھمھم. الشركاء في الملكیة غیر المسیرین لیسوا مسؤولین عن الدیون االجتماعیة إال – 2
  . مسؤولیة مشتركةن یقد یُنص على أن الشركاء في الملكیة غیر المسیرین مسؤول – 3
المسیر أو المسیرون أجانب على الملكیة المشتركة یجب أن یُنص على أن الشركاء في الملكیة  عندما یكون – 4

ال یحتج و ،عن دیون الملكیة المشتركة مسؤولیة مطلقة ومشتركةن یالممثلین ألكثر من نصف المصالح مسؤول
  . الترقیمالمرتنة وعلى سجل  وثیقةھذا االتفاق في وجھ الغیر إال إذا كان مدونا على ب

  . تلقائیا وبصفة جماعیةذلك فإن كل الشركاء في الملكیة مسؤولون ل المخالفة  تحاالالوفي 
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  : 88المادة 

اإلعالن عن  السابقة علىیتمتع كل شریك في الملكیة بحصتھ أو حصصھ ولكن یبقى مسؤوال عن الدیون  -1
  أعاله. 87التخلي الوارد في المادة 

، بصرف النظر أي تنازل یقود إلى فقدان جنسیة السفینة إال بعد إذن من الشركاء اآلخرین في الملكیةال یـُـسمح ب– 2
  .أي ترتیبات مخالفة عن

وإال فإن  الترقیمالمرتنة وعلى سجل  وثیقةإذا تنازل شریك في الملكیة عن حصتھ فإن ذلك التنازل یسجل على  – 3
  ھذا الشریك یبقى مسؤوال عن دیون الملكیة المشتركة في الحدود المنصوص علیھا في المادة السابقة.

 
  89المادة: 

  .إلزاماحل الملكیة المشتركة  الوفاة أو العجز أو إفالس شریك في الملكیة عنال یترتب   - 1
  الترقیم. سجل أو المرتنة وثیقةیجب تسجیل كل ھذه الحاالت في  - 2
  

  : 90المادة 
 :أن لكل شریك في الملكیة یجوز - 1

یتمتع بحصتھ لكن یبقى مسؤوال عن الدیون السابقة لإلعالن القانوني بالتنازل في الحدود الواردة في  –1.1
 أعاله  87المادة 

 . أدناه 4یرھن حصتھ وفق الشروط والصیغ الواردة في الفصل  –2.1
لمشتركة االنسحاب من الملكیة ا ،فصلھ  في حالة ،في الملكیة عضو في طاقم السفینة شریككل یمكن ل  ـ2

 .حصتھعن والحصول على تعویض 
  .فإن الثمن تحدده المحكمة ،الخالف وفي حالة

  .ةمخالف ترتیباتأي  بصرف النظر عن المؤدي إلى فقد المرتنة إال بموافقة بقیة الشركاء التصرف  ال یتمـ   3
 

  :91المادة 
  :في الحاالت التالیة ینتھي العمل باالستغالل المشترك للسفینة

 عند بیعھا الجبري في المزاد العلني  -
 السفینةقیمة من قبل األغلبیة من حیث  البیع المقرر د إجراءاتحدالذي یعند بیعھا الطوعي  -
 أعاله.  85من المادة  3 للفقرةتطبیقا بقرار من القضاء ینص على حل الملكیة المشتركة  -

  
  : 92المادة 
 87وفي حالة المسؤولیة المحددة في المادة  .الشخصیین امن قبل دائني صاحبھ حصةیمكن الحجز على كل  -1

  .الملكیة المشتركة دائني یمكن الحجز علیھ من طرف ،أعاله
فإن البیع یشمل السفینة بكاملھا إال في  ،تمثل أكثر من نصف قیمة السفینة بحصصإذا كان الحجز یتعلق  -2

  حالة اعتراض شركاء آخرین في الملكیة ألسباب جدیة ومشروعة. 
  

  : 93المادة 
 وثیقةعلى  ھالیوتسجعندما یكون مسموحا بھا  كتابیاات المتعارضة مع ترتیبات ھذا الفصل االتفاقی ریتحریجب 
  .لبطالنوإال فإن ذلك قد یعرضھا  ل الترقیموعلى سجل   المرتنة

  
  

  االمتیازات والرھون البحریة الرابع:الفصل 
  

  : عمومیاتاألولالقسم 
  

  :94المادة 
  بین دائني سفینة مسجلة إما من امتیازات بحریة أو من رھون بحریة. التفضیلیةالحقوق تنشأ  -1
على  البحریة الرھونكما تتقدم  ،االمتیازات بنوعیة الدین وتتقدم دائما على الرھون البحریةترتبط  -2

  البحریة سواء كانت عامة أو خاصة. غیر االمتیازات 
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  : 95المادة 
 تغییر یطرأ على الملكیة أو على التسجیل أو أي  علیھا  بصرف النظر عنالحقوق المترتبة تتبع السفینة  -1

  العلم المرفوع باستثناء حالة البیع الجبري. على
  العلم الذي ترفعھ السفینة عند حدوث التغییر في الجنسیة.  دولة كل ھذه الحقوق قانونیحكم  -2

  
  : 96المادة 

أو الرھنیة حسب الشروط واآلجال الممنوحة من قبل  االمتیازیةغیر قادر على تسدید الدیون  اآلخرإذا كان الطرف 
فإن لكل دائن  ،أدناه لتصفیة الملكیة 3و 2أو إذا كان عاجزا عن استیفاء اإلجراءات المحددة في القسمین  ،الدائن

 .نةیالمدالحق في العمل على بیع السفینة 
  

  بحریةاالمتیازات ال -  الثانيالقسم 
  

  : 97المادة 
وعلى أعلى اللوازم الثانویة للسفینة  كذا و االمتیاز عنھا دین نشأیالرحلة التي شحنة على  ال یـُـقدم على السفینة و

  :إال لحاصل منذ بدایة الرحلةاالشحن 
لمحافظة على لمن أجل المصلحة المشتركة للدائنین المترتبة والنفقات  لدولةل المستحقة ةلاتكالیف العد -1

 . أو للتوصل إلى بیعھا وتوزیع ثمنھا بین المعنیینالسفینة 
 الدیون المتعلقة باألجور والمبالغ األخرى المستحقة للقبطان والضباط وغیرھم من العمال على متن السفینة -2

ي والناتجة عن عقود اكتتابھم بما في ذلك تكالیف الترحیل واشتراكات التأمین االجتماع بصفة منتظمة
 ھم.حسابالمستحقة السداد ل

 البدنیة الحاصلة برا أو بحرا وذات الصلة باستغالل السفینة. واإلصاباتالدیون الناجمة عن الوفاة  -3
 .ةالمشترك التلف حاالتومساعدة السفینة ومساھمتھا في  لإلنقاذ المستحقةالدیون  -4
المماثلة وتكالیف المالحة وتكالیف حقوق الحمولة والمیناء وغیرھا من الرسوم والضرائب العمومیة  -5

 الحراسة والحفظ منذ دخول السفینة آلخر میناء.
أضرار مادیة ناتجة عن استغالل السفینة غیر تلك التي في  تسببتوجنح أمخالفات  عنالدیون المترتبة  -6

 .تصیب الحمولة والحاویات واألغراض الشخصیة للعمال والركاب
  

  :98المادة 
  أعاله ھي: 97سفینة والشحن المعنیة في المادة اللوازم اإلضافیة لل

أو التعویضات  بالسفینة دون تصلیح  التي لحقتالتعویضات المستحقة على المالك في حدود األضرار المادیة  –1
  خسائر الشحن.عن 

  :ما یلي ھذه األضرار تمثل بوصف  ةالمشترك التلف حاالت التعویضات المستحقة على المالك من قبل  – 2
   لم یتم تصلیحھا.إما أضرار مادیة الحقة بالسفینة  - 1 –2
  .وإما خسائر شحن - 2 –2

التعویضات المستحقة على المالك من قبل المساعدة أو اإلنقاذ في نھایة الرحلة مع خصم المبالغ المخصصة  –3
  للقبطان وغیره من األشخاص العاملین على السفینة. 

  
  : 99المادة 

وال  ،العالوات المستحقة على المالك حسب عقود التأمین :ا ثانویة للسفینة أو الشحنال تعتبر لوازم - 1
  العالوات والمنح وغیرھا من الفوائد الوطنیة المحتملة.

بمجموع الشحن المستحق لكل  ،أشخاص في خدمة السفینة إلعاناتاالمتیازات المقررة تتعلق  – 2
  الرحالت التي تمت أثناء فترة نفس عقد التعھد .

  
  : 100المادة 
حسب الترتیب الذي تحتلھ باستثناء االمتیازات  ،أعاله 97االمتیازات البحریة المذكورة في المادة  تتدرج – 1

األخرى  البحریة األولویة على كل االمتیازات ذات واإلنقاذمن قبیل المساعدة  مستحقةالضامنة لدیون 
  إنجاز العملیات التي نشأت عنھا. قبلالمتعلقة بالسفینة 
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 عكسا لماالمشترك فیما بینھا  التلفو واإلنقاذمن قبل المساعدة  المستحقةاالمتیازات الضامنة للدیون  تتدرج - 2
شئة عند التاریخ الذي اكتملت فیھ عملیة من علیھ الدیون المضمونة من قبل ھذه االمتیازات وتعتبر نا تنشأ

 عملیات المساعدة.
تناسب  حسبتتعاون فیما بینھا  الطبیعةفإن الدیون من نفس  ، أعاله 2باستثناء الدیون الواردة في الفقرة  – 3

 الثمن. نقصالدین في حالة 
فیما بینھا حسب ترتیب معاكس  واإلنقاذاالمتیازات البحریة الضامنة لدیون من قبیل المساعدة تتدرج  – 4

 . للترتیب الذي نشأت علیھ الدیون المضمونة بھذه االمتیازات
 ن عملیات المساعدة.مكل واحدة  انتھاء في تاریخ  ناشئةھذه الدیون تعتبر و

  الدیون المرتبطة بنفس الحدث ناتجة في نفس الزمن.تعتبر  – 5
  

  : 101المادة 
  األخیرة تفضل على الدیون الخاصة بالرحالت السابقة.الدیون المرجحة الخاصة بالرحلة  – .1
مع الدیون الخاصة  الترتیبعدة رحالت تأتي كلھا في نفس لإال أن الدیون الناتجة عن عقد التزام واحد  – .2

  بالرحلة األخیرة.
  

  : 102المادة 
المبلغ الكامل لدیونھم دون ت إثبا یمكن للدائنین المرجحین ،عند توزیع محصول بیع األشیاء المعنیة بھذه االمتیازات

  .القواعدتضى تلك قلغ المستحق بمبودون أن تتجاوز األرباح العائدة لھم الم ،مسطرة الحد حسبالخصم، 
 

  : 103المادة 
سفن غیر مالك أو من طرف مستأجر رئیسي إال إذا  مجھزم على السفن المستغلة من طرف ھذا القس أحكامتنطبق 

  النیة. حسن الدائن لم یكن وإذا غیر شرعي فعلل  من ملكیتھ ردكان المالك قد جُ 
  
  

  : الرھون البحریة الثالث القسم
  

  : 104المادة 
اتفاقیات مخالفة، بما في ذلك أجزاؤھا وآلیاتھا وغیر  إال في حالةلسفن البحریة الموریتانیة أن تخضع، ا یمكن –1

 راف بشرط أن تكونلرھون باتفاق األط ،في طور البناء ھي ذلك من لوازمھا الثانویة والشحن وكذلك السفن التي
  مبالغ محددة.بو محددة بوجھ خاص الرھون

  ما دامت قائمة  بما في ذلك العقد الموقع الخاص ةإال كتابتحت طائلة البطالن، ، تشكیل الرھونكن مال ی –2 
  :في الحاالت التالیة غیر أنھ ال یمكن إضافة رھن –3 

 عند فقدان السفینة لجنسیتھا الموریتانیة  الترقیم التنازل أو بعد الشطب من سجلبعد تسجیل عقد  -
 بعد إفالس المدین  -
 في حالة وفاة المدین ابتداء من الشھر الرابع الموالي لبدء التوریث  -

  
  : 105المادة 
  .رأس المال ثالث سنوات من الفائدة الدرجة التي یضمن بھانفس بالرھن یضمن 

  
   :106المادة 

في انواكشوط ومحل إقامة مدیر البحریة التجاریة بوصفھ حافظ  امة الدائنالمؤسس للرھن محل إقتشمل وثیقة  – 1
  الرھون البحریة.

  والترقیم: وثیقة المرتنة على یسجل مدیر البحریة التجاریة – 2
  لك شروط تسدید رأس المال ذالفائدة وك وتاریخ استحقاقة نسب - 1. 2
  في حالة غیابھ.محل اإلقامة أو أي إشعار آخر ذي قیمة  - 2. 2

  
  : 107المادة 

  الترقیم إذا كان التاریخ واحدا.موقع الرقم في تسلسل  ن بالرھن حسب التاریخ وحسبیالدائن یتم ترتیب
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  : 108المادة 
   تاریخ تسجیلھیحفظ الرھن عشر سنوات ابتداء من  -1
  ة ھلیجدد قبل نھایة ھذه الم إذا لمھن ینتھي مفعول الر -2
إلى مدیر البحریة التجاریة بوصفھ حافظ الرھون البحریة ویشمل الطلب كل  مقدم طلببیتم التجدید  -3

  تسجیال أوال.قیمتھ ال تتجاوز كونھ  وإال فإن .دیدهجالمعلومات المتعلقة بالرھن الذي یطلب ت
  

  : 109المادة 
أو منجزا في الخارج  أصلیامھما كان شكل عقد إحالة حق رھني سواء كان بعقد عرفي مؤكد لذلك الحق أو كان 

 فھ حافظ الرھون البحریة تقیید ھذهفإن على مدیر البحریة التجاریة بوص ،لبلدالمعمول بھ في اطبق الشكل القانوني 
  الة.حاإل
  

  : 110المادة 
ذة أو موادھا حتى وإن وعقد حقوق الدائن على األشیاء المنقاإلبحار تنالسفینة أو عجزھا عن  خسارةفي حالة  – 1

  كان الدین لم یحل بعد.
التدخل للحفاظ على حقوقھ إال إذا كان التعویض أو جزء منھ لم أو  للدائن الرھني یمكنتسویة أعطاب  حالة في – 2

  لن یستعمل لتصلیح السفینة.
  

  :111المادة 
  :من طرف مدیر البحریة التجاریة بوصفھ حافظ الرھون البحریة  التسجیالتأو شطب  صتقلی یتم  

  ھذا الشأن في باتفاق األطراف المؤھلة  – 1
  حائز على قوة الشيء المقضى بھبمقتضي حكم نھائي  – 2
  بمقتضي حكم نافذ على الرغم من االعتراض أو االستئناف  – 3

  
  : 112المادة 

  یحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ظروف تطبیق ھذا القسم. 
  

  : انقضاء االمتیازات والرھون البحریةالرابعالقسم 
  

  : 113المادة 
  :التالي على النحو االمتیازات والرھون البحریة تنقضي

  بانقضاء االلتزام الرئیسي  – .1
  بتخلي الدائن  – .2
  بالبیع الجبري للسفینة محل الرھن  – .3
 بالتنازل الطوعي عن السفینة موضع الرھن  – .4

  
  : 114المادة 

  تنقضي االمتیازات بالتخلي الطوعي مع الشروط التالیة: – 1
  تسجیل سند التخلي واإلعالن عنھ – 1. 1
  عدم إشعار من الدائن باعتراض  – 2. 1

  أو توزیعھ  األخیرتسدید ھذا للدائن قائما على ثمن البیع ما لم یتم  التفضیليالحق  یظل – 2
إذا خضعت السفینة قبل ھذا األجل لحجز تحفظي أو إجراء إال  ، سنة تھمدبعد انقضاء أجل ي االمتیازات فتنت – 3

  یؤدي إلى البیع الجبري دون أن تتعدى دیون اللوازم ستة أشھر. 
  :الحاالت التالیة على هالمشار إلیھا في الفقرة أعال "ة سنةھلمتسري " – 4

رح فیھ سُ ابتداء من الوقت الذي  96من المادة  2فیما یتعلق باالمتیازات الواردة في الفقرة  -
 صاحب الحق 

ألجل غیر قابل للتعلیق فیما یتعلق باالمتیازات األخرى ابتداء من نشوء الدیون المضمونة وھذا ا -
  لم یؤذن بالحجز التحفظي أو بإجراء التنفیذ.  ام یسريولكنھ ال  قیفأو التو

سكن صاحب الطلب أو مقره ي المیاه اإلقلیمیة للدولة التي یكون السفینة المعنیة بالرھن لم یمكن حجزھا ف – 5
  منذ نشأت الدیون.ید ھذا األخیر على ثالث سنوات د األجل المحدد دون أن یزیمدِ  فیھا، ئیسيالر
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  : 115المادة 

  إحالة دین مضمون بامتیاز بحري الستبدالھ في حقوق صاحب دین ینطوي في نفس الوقت على تحویل االمتیاز  – 1
فیما یخص التعویضات المستحقة لھ ،ن من أصحاب االمتیازات البحریةیالدائنبال یمكن استبدال مالك السفینة  – 2

  بمقتضى عقد تأمین.
  

  : 116المادة 
ستة خالل بتسجیل سنده  المالك الجدید كل الدائنین المسجلین شعریُ بشرط أن تنقضي الرھون بفعل طوعي  -1

  : التسجیل تاریخ مناعتبارا  أشھر
من سنده یشمل تاریخ ونوعیة الوثیقة وتسمیة األجزاء واالسم والنوع والحمولة  مستخرجب – 1. 1

  . بأي صفة غیر البیعوالسعر والتكالیف الداخلة في الثمن وتقییم الشيء الموھوب أو المحال 
   سندهتاریخ تسجیل ببیان   – 2. 1
  الرھون وأسماء الدائنین ومبلغ الدیون المسجلة  تسجیالت تاریخب  – 3. 1

الثمن والقیمة  ىمستواإلشعار بأنھ سیسدد الدیون والتكالیف الرھنیة حتى  ةید في وثیقدیصرح المالك الج – 2
  المعلنة دون أي خصم لصالح البائع أو أي شخص آخر. 

  
  حد مسؤولیة مالك السفینة -الخامسالفصل 

  
  مبادئ وشروط حد المسؤولیة -األولالقسم 

  
  :  117المادة  

ر، أن یقوم حتى باتجاه الدولة ووفق الشروط أدناه مجھز السفینة أو المجھز المسیّ  أویمكن لمالك أو مستأجر  -1
كانت  أوإذا كانت األضرار قد حدثت على المتن  أطرف أخرى،أو  المتعاقدینأن یحد من مسؤولیتھ تجاه 

  .السفینة باستخدام أومتصلة مباشرة بالمالحة 
  : على النحو التالي في نفس الظروف، یمكن أن یحد من مسؤولیتھ -2

 أعاله، 1لإلجراءات المتخذة لمنع أو تخفیف األضرار المذكورة في الفقرة بالنسبة  -1.2
  بالنسبة لألضرار الناتجة عن ھذه اإلجراءات. -2.2

الضرر ناتج عن سھوه أو بفعلھ وكان ذلك بنیة إحداث مثل ھذا  أنال یمكنھ أن یحد من مسؤولیتھ إذا ثبت  -3
  یحدث.ن مثل ھذا الضرر قد أب الوعيالضرر أو تعمدا و مع 

  
  :  118المادة 

قد قام  ،یخضع للقانون العام معنويأي شخص  أوال یمكن االحتجاج بحد المسؤولیة كذریعة للتملص من دیون الدولة 
بعد   مؤذیة تدمیر سفینة أو بجعلھا غیر أوبرفع  أوالمستأجر أو المجھز أو المجھز المسیر بتعویم  أونیابة عن المالك 

  جنوحھا أو تعرضھا لإلصابة أو الغرق أو تم ھجرھا،  ویشمل ذلك كل ما یوجد على متنھا.
  

  :  119المادة 
  ال یحتج بحد المسؤولیة في الحاالت التالیة : 

  المساھمة في تحمل أضرار مشتركة أودیون تعویض المساعدة أو اإلنقاذ اتجاه  .1
  عقد عمل عندیون بحارة اتجاه  .2
  .اكتتابالسفینة بموجب عقد  متندیون أي شخص آخر یعمل على اتجاه  .3

  
  :  120المادة  

 19تطبیق أحكام ھذا الفصل ھو ذاتھ الذي تنص علیھ اتفاقیة لندن بتاریخ  عنالمترتب إن حد المسؤولیة  .1
  حول حد المسؤولیة في مجال الدیون البحریة . 1976نوفمبر 

الحد نصف ذلك الذي تنص علیھ المادة  ھذا، یساوي  طن 300عن  حمولتھاغیر انھ بالنسبة للسفن التي تقل  .2
  .طن 500عن  حمولتھامن االتفاقیة المشار إلیھا فیما یتعلق بالسفن التي تقل  6
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  المسؤولیة  دحل ماليال عتماداال – الثانيالقسم 
  

  : 121المادة  
أعاله، فإن المبلغ  األولنفس الحدث یتجاوز الحد المبین في القسم  عنمجموع الدیون المترتبة  عندما یكون .1

المجھز أو المجھز المسیر في إطار الحد القانوني یكون  والمستأجر أوأضات المستحقة للمالك یاإلجمالي للتعو
  .المسؤولیة حدواحدا لمالیا طلب من المالك وبعنایة منھ أو أي شخص ینوب عنھ اعتمادا ب

  یخصص االعتماد المذكور حصرا لدفع الدیون التي یُحتج علیھا بمثل ھذا الحد.   .2
ممارسة أي حق بالنسبة لنفس الدیون على أمالك أخرى للمالك من طرف حق تبعد تكوین االعتماد، ال  .3

  طالب.ـن متوفرا كذلك لصالح المُ والدائنین الذین خصص لھم االعتماد، شریطة ان یك
  

  :  122المادة 
اعتراف  المالك أو المستأجر أو المجھز أو المجھز إلى  الماليعتماد الالمسؤولیة أو بتكوین ا الدعوى بحدؤدي تال 

 .المسیر بمسؤولیتھ
  

  :  123المادة 
  حد المسؤولیة ثالثة أجزاء ھي: ل المالي عتمادال. یشمل ا1

 . تسدید الدیون عن الوفاة أو األضرار الجسدیة للركاب؛ 1.1
 تسدید الدیون عن الوفاة أو األضرار الجسدیة لألشخاص غیر الركاب؛  2.1
 تسدید الدیون األخرى. 3.1

  . بالنسبة لكل جزء من االعتماد، یتم التوزیع بین الدائنین بالتناسب مع مبلغ دیونھم المعترف بھا.2
یتجاوز مبلغ حد المسؤولیة المبین  . إذا كان مبلغ الدیون عن الوفاة أو األضرار الجسدیة لألشخاص غیر الركاب3

  .3.1فإن الفائض یكمل الدیون األخرى المنصوص علیھا في الفقرة  2.1في الفقرة 
  

  :  124المادة 
إذا قام المالك أو المستأجر أو المجھز أو المجھز المسیر لسفینة، قبل توزیع االعتماد، بتسدید أحد الدیون المبینة في 

كلیا أو جزئیا، فإنھ یرخص لھ بالنیابة، في حدود ما دفعھ عن دائنھ، في توزیع االعتماد أعاله  120و  117المواد 
  ولكن بشرط قیام الدائن بإثبات دیونھ على المالك وذلك وفقا  لقانون البلد الذي رصد فیھ االعتماد.

  
  :  125المادة 

ھز أو المجھز المسیر بحد مسؤولیتھ، في جمیع الحاالت التي تجیزھا ھذه المدونة للمالك أو المستأجر أو المج .1
یمكنھ الحصول على رفع الید عن الحجز على سفینتھ أو أیة أمالك أخرى تعود إلیھ وكذلك استرجاع الكفاالت 

  والضمانات المقدمة.
  وعلیھ أن یثبت مسبقا أنھ رصد االعتماد أو تقدم بالكفاالت المتعلقة برصده. .2
أن یراعي رصد االعتماد أو تقدیم الضمانات أعاله  2و 1فقرتین یجب على القاضي فیما یتعلق بتطبیق ال .3

  الكافیة لیس فقط في الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة وإنما في : 
 المیناء الذي وقع فیھ الحدث الذي كان سببا في دیون القائم بالحجز؛ إما في  -
 ؛ میناءبعد الحدث إذا لم یقع ھذا األخیر في  رسو مؤقتأول  وإما في -
 في میناء اإلنزال أو التفریغ إذا تعلق األمر بدیون متصلة بأضرار جسدیة أو أضرار تعرضت لھا البضائع. وإما  -

  
  :  126المادة 

نفس الحدث أو التي  عنضمانة عن مبلغ یقابل حد المسؤولیة، فإنھ یستخدم لسداد جمیع الدیون المترتبة  إذا تم تقدیم
  المسؤولیة.یمكن أن تقتصر علیھا ھذه 

  
  :  127المادة 

في  ھؤالء تطبق أحكام ھذا القانون على المستأجر والمجھز والمجھز المسیر وكذلك على القبطان أو مأموري .1
  البحر أو على الیابسة في إطار ممارسة وظائفھم وبنفس الصیغة التي تطبق على المالك نفسھ.

  بھذه األحكام حتى في حالة الخطأ الشخصي.للقبطان أو ألعضاء الطاقم اآلخرین االحتجاج  یجوز .2
 2إذا كان مالك السفینة أو مجھزھا أو مجھزھا المسیر ھو القبطان أو أحد أعضاء الطاقم، فإن أحكام الفقرة  .3

  ال تنطبق إال على األخطاء التي ارتكبھا في ممارسة وظائفھ كقبطان أو عضو في الطاقم.أعاله 
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  :  128المادة 

  ال یمثل ھذا القانون خروجا على األحكام الخاصة التي تنص على حد مسؤولیة مالك السفینة بالنسبة للدیون التالیة:  
 ؛ بالزیوتالدیون الناجمة عن أضرار ناتجة عن تلوث  -1
 الدیون الخاضعة لحد المسؤولیة نتیجة األضرار النوویة؛  -2
 تغل سفینة تعمل بالطاقة الذریة.الدیون الناتجة عن األضرار النوویة ضد مالك أو مس -3

  
  : حجز السفن السادسالفصل 

  عمومیاتال:  األولالقسم 
  

  :  129المادة 
  وریتانیة للحجز وفقا لمقتضیات ھذه المدونة.. یمكن أن تتعرض أي سفینة ترفع علم الجمھوریة اإلسالمیة الم1
  : في الحالتین التالیتین. تتم ممارسة الحجز 2

 لبة بدیون؛ اسفینة مط علىإما  1.2
الدیون البحریة إلى شخص كان یملك السفینة المطالبة  نشوءسفینة أخرى كانت تعود وقت  على أيإما  2.2

  بھذه الدیون.
  

  :  130المادة 
الشرطة في عملیات  مستخدمةللدولة  سفینة تابعة للبحریة الوطنیة أو منشأةال یجوز أن تتعرض إلجراء الحجز أي 

 وأتعود للدولة الموریتانیة أو تستغلھا  التي خرىاألسفن الة في البحر وكذلك كل ومیعم مصلحةبة أو ارقالو
  غیر تجاریة للدولة. لمصلحةتخصصھا حصرا 

  
  :  131المادة 

یمكن ألي سفینة أجنبیة تتوقف في میناء موریتاني أن تتعرض للحجز إذا كانت الدیون المحتج بھا قائمة على امتیاز 
  الستغالل أو المالحة.اة اإلسالمیة الموریتانیة مقابل مطلوبة للمجھز في الجمھوریبحري أو على دیون 

  
  

  :  132المادة 
  اإلذن للسفینة بالمغادرة.منح ذن بالحجز، فإنھا ترفض اإل . عندما تُبلغ سلطة المیناء عن طریق إحالة قرار1
  . ال یجوز منح ھذا اإلذن إال : 2

  بعد قرار برفع الحجز -  1.2
  بعد إشعار سلطات المیناء. -  2.2

  
  :  133المادة 

على الرغم من أي حجز، فإن السلطة القضائیة التي تبت في إطار إجراء استعجالي خاص یمكنھا  .1
  الترخیص بمغادرة السفینة لرحلة أو رحالت محددة.

  الترخیص إال إذا تقدم المجھز بضمانة كافیة  منحال یمكن  .2
  بتحدید أجل عودة السفینة إلى میناء الحجز.تقوم السلطة القضائیة حینئذ  .3
یمكن تغییر ھذا األجل بطلب من المجھز لمراعاة الظروف وعند االقتضاء یمكن الترخیص للسفینة  .4

  بالقیام برحالت أخرى؛ 
إذا فات األجل المحدد ولم تعد السفینة إلى میناء الحجز، فإن المبلغ المقدم كضمانة یصبح مكتسبا  .5

  بعقد تأمین. مكفوال الضررللدائنین إال إذا كان 
  

  : الحجز التحفظي الثانيالقسم 
  األول : الشروطالفرع 

  
  :  134المادة 

یمكن للدائن أن یلجأ إلى الحجز التحفظي لغرض حمایة حقوقھ أو إلى بیع السفینة  ،في غیاب حل بالتراضي .1
  .ق األشكال والشروط المبینة في ھذه المدونةوف
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  یمكن تنفیذ ھذا اإلجراء من طرف دائني المجھز أو المستأجر حسب الحالة. .2
  العام للحجز التحفظي. لقانونانص علیھا وفق األشكال التي ی یتم الحجز التحفظي للسفن غیر القابلة للرھن .3
المؤكدة وخاصة وفقا للمادة البحریة ال یجوز الحجز التحفظي للسفن القابلة للرھن إال لصالح أصحاب الدیون  .4

  أدناه. 136
  

  :  135المادة 
  یجب على الدائن أن یثبت أن دیونھ مؤكدة وحقیقیة وغیر قابلة للطعن كما یجب تقدیرھا نقدا. .1
أو عن محاضر حضوریة یحررھا خبراء  يالدیون عن قرار قضائي أو عن حكم تنفیذ یمكن أن ینتج إثبات .2

  بحریون معتمدون.
أو أن یكون مرتبطا بأمر بالدفع  محتملةال یمكن للحجز التحفظي أن یكون قائما على دیون مشروطة أو  .3

  صادر عن عدل منفذ.
 

  :  136المادة 
  ي: الدیون البحریة التي تمنح الحق في حجز تحفظي ھ

  األضرار التي سببتھا سفینة عن طریق التصادم أو غیر ذلك؛  -1
  الخسائر في األرواح البشریة أو األضرار الجسدیة الناتجة عن سفینة أو عن استغالل سفینة؛  -2
  المساعدة واإلنقاذ -3
  باستخدام سفینة أو تأجیرھا بموجب میثاق أو غیر ذلك ةالمتعلق العقود -4
  من طرف سفینة بموجب عقد إیجار أو سند شحن أو غیر ذلك.العقود المتعلقة بنقل البضائع  -5
  الخسائر أو األضرار التي تعرضت لھا البضائع أو األمتعة التي تنقلھا السفینة. -6
  األضرار البحریة المشتركة  -7
   قیادةال -8
   قطرال -9

  تزوید السفینة مھما كان المكان بمواد ومعدات لغرض االستغالل أو الصیانة؛  -10
  ضألحواوتجھیز السفینة أو التكالیف المتعلقة بابناء و تصلیح  -11
  أجور القبطان والضباط وأعضاء الطاقم  -12
  نفقات القبطان ونفقات الشاحنین والمستأجرین أو الوكالء لحساب السفینة -13
  النزاعات حول ملكیة السفینة أو اقتسام ملكیتھا  -14
  استغالل السفینة أو الحق في عائد استغاللھا  -15
أیة دیون متأتیة من األسباب التي تؤدي إلى تطبیق حد مسؤولیة مالكي أو  ،وبوجھ عامالرھون البحریھ  -16

  مجھزي السفینة.
  

  النزاعات –التنفیذ  -الثانيالفرع 
  

  137المادة 
. قبل أي حجز تحفظي، یجب على الدائن أن یحصل على أمر بالحجز و كل حجز تحفظي  یجب أن یكون 1

  وقابل للطعن فیھ. عفویكون ھذا األمر عبارة عن قرار  أنبموجب أمر صادر عن القاضي على 
 136من المادة  16و 15و 14مشار إلیھا في النقاط الدیون ال على أساسومع ذلك، ال یجوز حجز سفینة 

  أعاله.
بموجب شرط تحكیم  مدمج في عقد النقل و  وأ. یتم تعیین القضاء المختص إقلیمیا بموجب بند یخول ذلك 2

  ال یمكن االحتجاج بذلك أمام األطراف إال بقبولھا.
. في غیاب ھذا البند، یجب على المدعي أن یتوجھ إلى رئیس المحكمة حیث یقیم المدین أو أن یبلغ المحكمة 3

  التي توجد في مكان تسلیم البضاعة أو في مكان أداء الخدمة.
  رفع الدعوى أمام محكمة إقامة أحدھم. يالمدعدعى علیھم، یجب على في حالة تعدد الم

. تكون المحكمة التي یرخص بتعھدھا ھي محكمة االختصاص في النظر في األصل حتى وإن كانت 4
  السفینة ال ترفع العلم الموریتاني:

  إذا كانت الدیون مضمونة برھن بحري عن السفینة المحجوزة -  
  حریة مؤكدة و نشأت في الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیةإذا كانت الدیون الب -  
  إذا كانت الدیون نشأت أثناء رحلة تم خاللھا الحجز -  
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  فیھ بتتإذا كانت الدیون متأتیة من تصادم یجوز للمحكمة أن  -  
  فیھ. بتتإذا كانت الدیون نشأت عن مساعدة أو إنقاذ یجوز للمحكمة أن  -  

  
  138المادة 

. إذا كان استئجار السفینة مقرونا بالتسییر البحري وعند ما یكون المستأجر ھو المسؤول الوحید عن دین بحري 1
على ھذه السفینة، فإن المدعي یمكنھ حجز ھذه السفینة أو غیرھا من السفن العائدة للمستأجر. و ال  حقیقيو

  یجوز حجز أي سفینة أخرى للمؤجر بمقتضى ھذا الدین.
  أعاله أیضا عندما یكون شخص آخر غیر المالك مطالبا بدین بحري. 1أحكام الفقرة  . تنطبق2
  

  : 139المادة 
  لدین بحري مؤكد.ضمان كمن طرف القاضي المختص إقلیمیا  یتم وجوباحجز تحفظي بـ إن توقیف السفینة  1
إذا تم تقدیم  ،فورا واعتماده المدنیةلشروط قانون اإلجراءات  طبقابالحجز یمكنھ رفعھ  أمرأن القاضي الذي  ـ غیر 2

ضمانة كافیة، باستثناء الحالة التي یمارس الحجز فیھا بموجب الدیون المتعلقة بنزاع على الملكیة أو الملكیة 
  المشتركة للسفینة.

ز لحد المسؤولیة، فإن ھذا االعتماد یعتبر ضمانة تمكن من الحصول على رفع الحج مالي ـ إذا تم إنشاء اعتماد 3
  باستثناء حالة احتجاج جدي حول حق الحد.

 أصل القضیة بشأن صحة الحق في الحد فيفي ھذه الحالة، فإن القاضي یمكنھ إرجاء البت في انتظار أن یتم النطق 
نة في یوم رة للسفیقد قدم ضمانة تعادل القیمة المقد علیھ ، باستثناء ما إذا كان المدین المحجوزمن المسؤولیة

  الحجز.
  : ما یليـ في كل الحاالت، فإن القاضي یمكنھ  4

نة المحجوزة من طرف المحجوز علیھ، عندما یكون ھذا األخیر قد إما ترخیص استغالل السفی -
  قدم ضمانات كافیة،

  نة بالصفة التي یعتبر أنھا األكثر نفعا خالل مدة الحجز.یإما تسویة مسألة تسییر السف -
 مبلغولى أھمیة أو جودة الضمانة أو الكفالة، فإن القاضي یلزمھ أن یحدد طبیعة ـ في غیاب اتفاق بین الطرفین ع 5

  .الكفالة
  الحجز، مع تقدیم الكفالة أو الضمانة:رفع ـ ال یمكن تأویل طلب  6

  ال كاعتراف بالمسؤولیة، -
  وال كتراجع لصالح الحد القانوني لمسؤولیة مالك السفینة. -

  
  : 140المادة 
  أیام،  10ساعة بعد األمر بالدفع الذي ینتھي مفعولھ بعد  24مرخصا إال خالل لیس الحجز التحفظي  -1
یجب لزوما على الدائن إجراء الحجز التحفظي خالل ھذا األجل. وفي غیاب ذلك، یلزمھ استرجاع األمر  -2

  قبل أي حجز. 
 بھذیناالتصال  یقدم األمر بالدفع لشخص مالك السفینة، في سكنھ أو لشخص ممثلھ القانوني. إذا لم یمكن -3

دین الحاجز  فع یمكن أن یقدم للقبطان إذا كانأو إذا لم یكونا موجودین في عین المكان، فإن األمر بالد
  .رحلةبالمتعلقا بالسفینة أو 

أعاله، أن یستظھر أمام قاضي  3ر في الفقرة رممثلھ، بدایة من التبلیغ كما ھو مق وأیمكن لمالك السفینة  -4
  ع عن أمر الحجز.االستعجال بطلب الرجو

یُطالب یمكن لمالك السفینة المحجوزة الذي حصل على رفع الحجز أو على التراجع عن الحجز أن  -5
  إذا ما تم تبریر ذلك. السفینة فیالتعویض عن الضرر الذي لحق جراء توقب  ، أمام القاضي،الحاجز 

  
  : 141المادة 

  یتم الحجز بموجب عمل منفذ عدلي مختص إقلیمیا. .1
  یلزم أن یذكر ضمن محضر الحجز ما یلي :  .2

  أسماء ومھنة وسكن الدائن الذي یتصرف المنفذ العدلي لصالحھ، -
  المبلغ المطلوب سداده، -
  السند التنفیذي الذي یتصرف بموجبھ،  -
  تاریخ األمر بالدفع، -
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ومكان اختیار المقر الذي تم من طرف الدائن في محل مقر المحكمة التي تلزم متابعة البیع أمامھا  -
  ،السفینةرسو 

  إسم المالك، -
  أسماء ونوع وحمولة وجنسیة السفینة، -
 زوارق اإلنقاذ وعتاد السفینة والتجھیزات األخرى وكذلك المؤن و المخازن. -

  یقوم كذلك العدل المنفذ بتعیین حارس یمكن أن یكون قبطان السفینة المحجوزة. .3
طلب إلغاء محضر الحجز في حالة نسیان فقرة یمكن للمدین أو أي شخص لھ مصلحة أو صفة التصرف، أن ی .4

  الزمة عندما تمثل مطعنا.
ال یمكن للسفینة الجاھزة لإلبحار، خاصة عندما یتم تسجیلھا على سجل الخروج من المیناء، أن تكون موضع  .5

  حجز، إال للدیون الخاصة بالرحلة الجاریة. وفي ھذه الحالة، فال إجراءات إعالنیة یلزم القیام بھا.
  
  : 142مادة ال
  أیام لدى : 3ھ، یلزمھ التبلیغ عنھ خالل ــ عندما یتم تطبیق الحجز، فإن العدل الذي قام ب 1

  السلطة البحریة التي ستسجلھ في سجل الرھون إذا كانت السفینة ترفع العلم الموریتاني، -
  السلطة المینائیة، أو السلطة القنصلیة إذا كانت السفینة ترفع علما أجنبیا، -
الناقل أو ممثلیھ، المدعوین في نفس األجل أمام المحكمة المدنیة التي یقع الحجز في دائرة  -

  بأنھ سیتم إجراء بیع السفینة أو األشیاء المحجوزة.  إلبالغھماختصاصھا، 
  ـ  یلزم أن یتم الكشف عن الحجز للدائنین المسجلین مع تبیین تاریخ المثول أمام المحكمة.2
  

  ـ التأثیرات الثالثالفرع 
  

  : 143المادة 
  تحت ید المحكمة بحیث تبقى ملكا للمدین.ي للسفینة ضع الحجز التحفظوـ ال ی 1
  نة أو ینظم إفالسھا.یـ ال یمس الحجز التحفظي بحق الملكیة ویمكن للمدین أن یبیع السف 2
 منالسفینة المحجوزة  تمكنتإذا  السلطة المینائیةتقع المسؤولیة على نة وـ یمنع الحجز التحفظي مغادرة السفی 3

  مغادرة المیناء.
  

  ـ التنفیذالحجز  : الثالثالقسم 
  

  : 144المادة 
  .نافذاأن یمارس حجزا  تنفیذيي دائن لدیھ سند أل یمكن – 1
  ـ السندات التنفیذیة ھي:  2

  ،الفوريتنفیذیة وتلك القابلة للتنفیذ الصیغة المحالة بال القرارات القضائیة -
بموجب قرار قضائي أو  المعلنة تنفیذیةالقرارات والعقود القضائیة األجنبیة وكذلك األحكام التحكیمیة  -

  تنفیذ الدولة التي تمت إثارة ھذا السند فیھا،ل المعلقالستئناف قابل ل غیر
  محاضر التصالح الموقعة من طرف القاضي واألطراف، -
  ة بالصیغة التنفیذیة،القة المحثالعقود المو -
  قضائي.القرار ال آثار القانون الوطني لكل دولة یربط بھاالقرارات التي  -

  
  :  145المادة 

في نفس الظروف من  النافذفال بد من طلب ھذا الحجز  ،مسبوقا بحجز تحفظي النافذن الحجز ویك الـ عندما  1
  طرف قاضي األصل وحسب اإلجراءات المعمول بھا بالنسبة ألنواع الحجز العقاري.

  نفس الشروط المتعلقة بالحجز التحفظي. وفقـ یتم إعداد محضر و تعیین حارس  2
  

  : 146المادة 
أمام  باستدعائھـ یجب على الحاجز، في أجل ثالثة أیام، أن یحیل إلى المالك نسخة من محضر الحجز وأن یقوم  1

تبعا للشروط وحسب مسطرة  السفینة محكمة االختصاص التي یتبع لھا مكان الحجز لیستمع إلى النطق ببیع
وكذلك بالنسبة لكل طلبات االستبعاد، والمعارضة،  ،لعقاراتلالقانون العام المعمول بھ بالنسبة للبیع الجبري 

  و ترتیب استحقاق الدائنین وتوزیع األموال. سداد واإلیداع الخاصة بثمن البیعوال
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  إن اإلبالغات واالستدعاءات تتم لصالحھ:ـ إذا لم یكن المالك مقیما في دائرة اختصاص المحكمة، ف 2
  في غیابھ، وأعبر شخص قبطان السفینة المحجوزة  -
  عبر شخص من یمثل المالك أو القبطان. -

  م ال یقطن في الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة.ـّ إذا كان المسل عشرون یوما، أیامأجل ثالثة  علىـ تزاد  3
  

  : 147المادة 
  التحفظي في سجل الرھون البحریة.ـ  یسجل محضر الحجز  1
سبعة أیام بدایة من تاریخ المحضر، یزاد بعشرین یوما إذا كان مكان الحجز جل أـ ھذا التسجیل مطلوب في  2

  وحفظ الرھون البحریة ال یقع في نفس المیناء.
  

  : 148المادة 
للمدین المحجوز، كشفا بتسجیالت م مدیر البحریة التجاریة، المتصرف بصفتھ حافظا للرھون البحریة، سلِ ـ یُ  1

  نة.یالرھون المسجلة على السف
  في تسجیالتھم: المختارةطن اسجلین في الموـ یتم الكشف عن الحجز للدائنین الم 2

  خالل سبعة أیام تلي التسلیم، -
  ل عشرین یوما إذا كان الموطن المختار ال یقع في دائرة اختصاص المحكمة المختصة.الخ -

الذي ال یمكن أن یقل عن عشرین یوما  واألجلـ یلزم أن یبین الكشف لصالح الدائنین تاریخ مثولھم أمام المحكمة،  3
  إذا كان الموطن المختار ال یوجد في دائرة اختصاص المحكمة.

  
  : البیع الجبري الرابعالقسم 

  
  : 149المادة 

الرھون، والرھون المیتة، أو غیرھا من الحقوق المسجلة، باستثناء  إجمالينة، فإن یفي حالة البیع الجبري للسف - 1
تلك التي أخذھا المشتري على حسابھ مع موافقة أصحابھا، وكل االمتیازات وغیرھا من المصاریف من أي صنف 

  قال كاھل السفینة بھا شریطة :ـكانت ینتھي إث
  مینائي، مرفقأن تكون السفینة في وقت البیع موجودة في  -
  .تبعا لترتیبات ھذه المدونة تم إنجازهیكون البیع  أن -

یوزع رصید ناتج البیع على أصحاب الدیون على الترتیب المستحق، وبعد سداد دیون كل الدائنین، یدفع الباقي  - 2
  ریة.للمالك ویمكن أن یتم تحویلھ بحُ 

  
  150المادة 
طرف السلطة البحریة أو السلطة المینائیة ، جراء رفعھا من نة غارقة أو جانحةفي حالة البیع الجبري لسفی  -1

ألغراض األمان البحري أو حمایة الوسط البیئي، فإن مصاریف ھذا الرفع یتم خصمھا من ناتج البیع عن 
  طریق التفضیل على الدیون المضمونة بامتیاز على السفینة.

ترك ملكیة السفینة یمھ أن أو مصلح ینعم بحق حجز، فإن ھذا األخیر یلز صانعإذا كانت السفینة في حوزة   -2
ل الحصول على سداد دینھ على ناتج البیع بعد الوفاء بدیون أصحاب االمتیازات للمشتري ولكنھ مخوّ 

  .البحریة
  

  : 151المادة 
على طلب المشتري، شھادة  بناء عندما تكون سفینة موریتانیة موضع بیع جبري، فإن مدیر البحریة التجاریة یسلم

قد تم بیعھا وأنھا حرة من كل رھون ورھون میتة أو غیرھا من الحقوق، مع شطب الرھون من تفید بأن السفینة 
  أعاله. 104سجل الرھون البحریة، وكذلك كل االمتیازات، مراعاة احترام الشروط الواردة في المادة 

  لجدید للسفینة.وعند انعدام تسجیالت برھون، فإن مدیر البحریة التجاریة یسلم شھادة شطب ألغراض التسجیل ا
  

  :  152المادة 
لبحریة الوطنیة وال على السفن المملوكة من طرف الدولة الموریتانیة ل التابعة السفنھذا الفصل على  أحكامال تطبق 

  عمومیة غیر تجاریة. لمصلحةا یأو المستغلة من طرفھا والمخصصة حصر
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  السفن سالمةالكتاب الخامس ـ 
  
 

  السالمة: قواعد وسندات  األولالفصل 
  

  :  153المادة 
  :  ما یليل تستجیب ـ كل سفینة ترفع علم الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة یلزم أن  1

  ،مالحة البحریة المحددة بموجب ھذه المدونةالمتعلقة بسالمة ال القواعدـ 
  الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة.االتفاقات الدولیة التي انضمت لھا الواردة في  القواعد ذات الصلةـ 

غیر  الموریتانيعلم التسن نظما فنیة للسالمة قابلة للتطبیق على السفن التي ترفع  أنـ یمكن للسلطة البحریة  2
  الخاضعة لالتفاقیات الدولیة.

  
  : 154المادة 
كل سفینة موریتانیة، مھما كانت ظروف مالحتھا البحریة، أن تكون حائزة على اإلفادات التالیة التي تفید یلزم 

  مطابقتھا لمتطلبات النظم الوطنیة والدولیة : 
  ترقیمعقد مرتنة /  -1
  رخصة مالحة -2
  لمالحة،قابلیة اشھادة  -3
  ، أو اإلعفاء،(LL66)خطوط التحمیل شھادة  -4
  (TONNAGE 69) الحمولةشھادة  -5
  بالنسبة لسفن الركاب، السالمةشھادة  -6
  لتلوث،ا  منعشھادة  -7
  التجھیز معدات سالمةشھادة  -8
  ،بناءشھادة  -9

 شھادة السالمة الرادیوتلغرافیة أو الرادیوتلفونیة، -10
  التطقیم اآلمن شھادة  -11
المدونة الدولیة ألمن السفن  و  I.S.M)(مع المدونة الدولیة إلدارة السالمة وثیقة المطابقة  -12

 ) ISPS(والمرافق المینائیة 
 كل الشھادات والوثائق المقررة بموجب النظم الوطنیة والدولیة -13
  ضمانة مالیة خاصة بحطام السفن. أو أیةتأمین  -14

  
  : 155المادة 

 من المقتناةللسفن المصنعة أو  من طرف شركات التصنیف المعترف بھا  یمكن أن یتم تسلیم سندات مؤقتة للسالمة
  الخارج والتي تم إرسالھا ألول رحلة تحت نظام الجنسیة المؤقتة.

  
السالمة شھادات: شروط تسلیم وتجدید  الثانيالفصل   

  
  ات : شھادات مسلمة تطبیقا التفاقی األول الفرع

SOLAS 74  وTONNAGE 69    وLL66  
 

  : 156المادة 
  TONNAGE 69و SOLAS 74 المسلمة تطبیقا لالتفاقیات الدولیة المةالستسلیم وتجدید شھادات في  یشترطـ  1

اه، أو عند االقتضاء، تبعا لوثائق معدة أدن الرابعبزیارات تفتیش السفن كما ھي مقررة في الفصل القیام    LL66و  
  .للسالمةمن طرف اللجنة الفنیة 

  الوزارة المكلفة بالبحریة التجاریة أو من الھیئات المعتمدة.تم التفتیش من طرف وكالء من یـ  2
في حالة  سالمتھاھذا القانون بصفة تضمن بقاء  ألحكامـ یلزم اإلبقاء على حسن وضعیة السفینة وتجھیزاتھا طبقا  3

 و سالمة األشخاص والسفینة  مرضیة من حیث كل الجوانب، وبأن تتمكن من اإلبحار من غیر خطر على
  ئع.البضا
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، یجب أن ال یتم إجراء أي تعدیل على ترتیبات البنیة وال على الماكینات وال على بالسالمةـ بعد أي تفتیش خاص  4
  التجھیزات وال على العناصر األخرى التي یستھدفھا التفتیش إال  بترخیص من السلطة البحریة.

مع بیانات الشھادات المسلمة وأن السفینة ال  جوھریا، أن تجھیز سفینة ال یتطابق تفتیشخالل عندما یالحظ ـ  5
التأكد فورا من اتخاذ على الطاقم الذي على متنھا، یجب یمكنھا اإلبحار من غیر خطر على نفسھا أو 

  اإلجراءات التصحیحیة وإبالغ السلطة البحریة بذلك.
، وإذا المعنیةھادة أو الشھادات ب الشـ إذا لم یتم اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة، فإن السلطة البحریة یلزمھا سح 6

  كانت السفینة توجد في میناء أجنبي، فیلزم أن یتم إبالغھا من طرف السلطات المختصة في دولة المیناء.
  تتم إعادة الشھادة إذا ما تم استیفاء الشروط المطلوبة من جدید.

  
  : 157المادة 

األولى، من طرف السلطة البحریة أو شركة  فتیشمعاینة التبعد  ةتجدید رخصة المالحة المسلم سنویا ـ یتم 1
  تقریر من لجنة التفتیش السنوي.  أساس وذلك على  تصنیف معترف بھا

بطول  المسطحة، وسفن الترفیھ والقوارب غیر البحري برقابة الصید والھیئة المكلفةـ تعفى سفن البحریة الوطنیة  2
مترا والتي تبحر حصرا في المیاه الموریتانیة، من حیازة مثل ھذا السند وكذلك بصفة عامة، كل  12 من أقل

  .طن 150الخام عن  حمولتھا تقل السفن التي
  

  : 158المادة 
ترفع علم الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة وتقوم باإلبحار الدولي،  كل سفینة یلزم ،LL66تطبیقا لترتیبات اتفاقیة 

بإبحار وطني أو، في  إال إذا لم تكن تقوم ،أو شھادة وطنیة لخطوط التحمیلأن تكون حائزة على شھادة دولیة 
  الحالتین، شھادة إعفاء.

  
  :  159المادة 

ى قدرھا خمس سنوات وال یمكن تمدیدھا أكثر من بصالحیة قصو لخطوط التحمیلـ تحدد فترة الشھادة الدولیة  1
  خمسة أشھر.

  
  تنتھي صالحیتھا في الحاالت التالیة :  - 2

 تعزیز من الضروري، بحیث یكون أو أجزائھا العلویةالسفینة  بدنإذا تمت تعدیالت ھامة على  -
  ، خطوط تحمیل

التفریغ  فتحاتالحواجز و ك، في حالة جاھزیة جیدة حمایة المنافذ أجھزةأو المنشآت  لم تكنإذا  -
  ،ووسائل الولوج إلى أماكن الطواقم

  إذا كانت الشھادة ال تتضمن تأشیرة تثبت أن السفینة قد تم إخضاعھا للتفتیش السنوي،  -
  إذا كانت المقاومة الھیكلیة للسفینة قد تم إضعافھا إلى حد أن السفینة لم تعد تضمن السالمة المطلوبة، -
 إلى علم آخر العلم الذي ترفعھالسفینة  غیرتإذا  -

  
، اي تم تسلیمھا لغرضھتال ةالمنفرد الرحلةبفترة  لخطوط التحمیلحد صالحیة الشھادة الدولیة لإلعفاء بالنسبة ـُــ ت 3

  تتجاوز خمس سنوات بدایة من تاریخ تسلیمھا. أنو مھما یكن من أمر، فال یمكنھا 
  

  : 160المادة 
كل سفینة ترفع علم الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة  یلزم، TONNAGE 69 الحمولةـ تطبیقا لترتیبات اتفاقیة  1

  مترا. 12أو ینقص طولھا عن  المسطحةغیر دولیة باستثناء القوارب  حمولةأن تكون حائزة على شھادة 
  :  في الحاالت التالیة ـ تنتھي صالحیة ھذه الشھادة 2

 نقلھم،بوسعة أو استخدام المساحات والعدد اإلجمالي للركاب الذین یسمح للسفینة  وبناءإذا كان إعداد  1.2
قد تم إجراء تعدیالت علیھا، مما  المسموح بھ  لسفینةا منالغاطس الجزء أو  ةالقانونی خطوط التحمیلأو 

  .الحمولةفي  ایستدعي زیادة أو نقص
تسلیمھا شھادة دولیة  تتجاوز شھرا، أو حتى تاریخإذا كانت السفینة قد بدلت علمھا، إال لفترة ال  2.2

  .معترف بھاشركة تصنیف   بدیلة من طرفللحمولة 
  .الحمولةمجلس الوزراء شروط منح شھادة  صادر عنـ یحدد مرسوم  3
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  : 161المادة 
السنوي وكل  والتفتیشالتشغیل، التفتیش عند بدء لجان  رأيالمعددة أعاله أو تجدد بعد  السالمةـ تسلم سندات  1

  من طرف :  المنظمةخرى األ التفتیشات القانونیة أنواع
 معترف بھا،شركة تصنیف  -
على طلب من الحكومة الموریتانیة والتي قد  بناء من طرف السلطة البحریة المختصة التي تتدخل -

  قامت باعتماد شركة التصنیف.
  : ھيالتالیة  السالمةـ مدة صالحیة سندات  2

  سفن الشحن : خمس سنوات،الخاصة بتصنیع  السالمةـ شھادة  1.2
  شحن : سنتین، ال ن معدات تجھیز سف سالمةـ شھاة  2.2
  ،واحدة الرادیوتلیفونیة الخاصة بسفن الشحن : سنة السالمةالرادیوتلغرافیة أو شھادة  السالمةـ شھادة  3.2
  الشھادة التي تستند إلیھا، مدةـ شھادة إعفاء : مدة صالحیتھا تساوي على أكثر حد  4.2
  واحدة. ة الركاب : سنةنالخاصة بسفی السالمةـ شھادة  5.2

  
  : 162المادة 

تصنیع  سالمةشھادة  باستثناء، أعاله 161معدد في المادة  على نحو ما ھو السالمةـ إن تمدید صالحیة شھادات  1
في الحاالت  المؤجر أو المستغل إالو أعلى طلب المالك، أو مجھز السفینة  بناء سفن الشحن، ال یمكن أن تمنح

  : التالیة
  ذلك،ب تسمحالسفینة  وضعیةإذا كانت  1.1
  والوصول إلى المیناء الذي یلزم أن یتم فیھ تجدید السند، اال رحلتھمن إكم التمكینھ  2.1
  كون أكثر من خمسة أشھر.تمكن بأي حال أن یلفترة ال  3.1

من تاریخ انتھاء صالحیتھا  ابتداءأن یتم تمدیدھا لفترة أقصاھا شھر  ،من جھة أخرى ،یمكن الشھاداتـ ھذه  2
  .الشھادة في مشار إلیھال

، أعاله 2 و 1للشروط المذكورة في الفقرتین  وفقا شھادتھا تمدید صالحیةاستفادت من ـ إذا كانت سفینة قد  3
 انتھتالشھادات التي  وأو تجدید الشھادة  تفتیشھاتم ییرخص لھا بمغادرة المیناء الموریتاني إال بعد أن  فال

 صالحیتھا.
  

  : 163المادة 
من طرف السلطة  مبررأعاله بموجب قرار  161في المادة معدد  على نحو ما ھوالسالمة یمكن سحب شھادات 

  مدة صالحیتھا :  انتھاء، وذلك قبل معترف بھا القنصلیة، أو من طرف شركة تصنیف البحریة أو
  الشروط المحددة بالنسبة لتسلیم ھذه الشھادات، تلبيالسفینة  لم تعدإذا  .1
في بنیتھا أو تجھیزاتھا أو  تصلیحات  كبیرةتلف، وتعدیالت خطیرة من ال إذا كانت السفینة خضعت ألنواع .2

  ،معتبرة
 .اقد تم سحبھا منھ معترف بھا شركات تصنیفالممنوحة من طرف إحدى  الرتبةإذا كانت  .3

  
  :  164المادة 

، لصالح سفن مصنعة أو مشتراة المعترف بھامؤقتة، من طرف إحدى شركات التصنیف  سالمةیمكن تسلیم سندات 
  من الخارج لتمكینھا من دخول میناء موریتاني.

  
  السالمة إلدارة: الشھادة الدولیة  الثاني القسم

  
  : 165المادة 

) خالل A741 )18بموجب التوصیة  ا، المصادق علیھ ISM مدونة ي، أالسالمة إلدارة ةالدولی المدونةطبق ت
ا موریتانیا النفطیة التي ترفع علم والسفنالشحن  سفن، على 1993الجمعیة العامة للمنظمة البحریة الدولیة، سنة 

  :  السالمة إلدارة، حسب األھداف التالیة  طن 500ن عزید خام تساوي أو ت حمولةوب
  توفیر ممارسات آمنة في مجال االستغالل و بیئة عمل سلیمة من المخاطر، -
  المحددة،ضد كل المخاطر  سالمةإجراءات  وضع -
، وخاصة السالمةإدارة العمال على الیابسة، وعلى متن السفن في مجال  لمھاراتالمستمر  التحسین -

أو على مستوى حمایة الوسط  السالمة، سواء كان ذلك على مستوى حاالت الطوارئل ةبإعداد ھذه العمال
  البحري.
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  : 166المادة 

 سالمة إدارةتكون حائزة على شھادة  أن طن 500 عنتساوي أو تزید  حمولتھاموریتانیة  سفینةكل یلزم ـ  1
  .األقل مرحلیة علىمراجعة لاألولى، مع لزوم إخضاعھا  التفتیشسنوات معدة بعد  5صالحة لفترة 

و أ، لمالك السفینة أو مجھزھا، نويالس للتدقیقسنوات وخاضعة  5صالحة لمدة  لمعاییرا مطابقة إفادةتسلم ـ  2
 .المخول من طرف مالكھا بمسؤولیة استغاللھا ةعاری لسفینةلمؤجر ر أو االمجھز المسیّ 

 
  :167المادة 

بھدف ، ISMل الوضع األصلي لمدونة یھلتس شھرا، وذلك 12لمدة أقصاھا  مؤقتةمطابقة  إفادةیمكن إصدار  – 1
  أھداف المدونة. لسالمة یتالءم معا إدارةلھذه األخیرة نظام إنشاء شركة جدیدة بعد التأكد من أن 

ستة أشھر، وقابلة للتجدید أشھر  6، صالحة لمدة مؤقتة  للسالمة إدارةشھادة یمكن تسلیم نفس الظروف، في  – 2
  سفینة جدیدة.بتسییر  الشركةدما تتكفل نع
  

  :168المادة  
 .تجدیدغراض الالسالمة في إطار الفحص الدوري والتحقق أل إدارةفي یجب أن یتم التدقیق  -1
طواقم من التزاماتھا فیما یتعلق باالمتثال الال یعفي الشركة و ISM مدونةالتحقق من االمتثال لمتطلبات   -2

 والدولیة بشأن السالمة وحمایة البیئة.للتشریعات الوطنیة 
  

  :169المادة  
  .إدارة السالمةالمطابقة وشھادة  إفادة معترف بھاتصنیف  شركة تصدر

  
  أخرىشھادات  – الثالثالفصل 

  يالجوالغالف تلوث  لمنعشھادة الدولیة ال - األولالقسم 
  

  :  170المادة 
  :  سفنغیرھا، فإن الو  بالزیوت التلوثمنع ـ بغض النظر عن شھادات 1

  برحاالت دولیة، تقوم  طن 400الخام أو تزید على  حمولتھاالتي تساوي  -
أن تكون حائزة  لعائمة التي تقوم برحالت تجاه المیاه البحریة لدول أخرى،امنشآت الحفر والمنصات  یلزم -

  .معترف بھاشركة تصنیف  "، مسلمة من طرفالغالف الجويتلوث  لمنععلى "شھادة دولیة 
من ابروتوكول  Vالفرنسیة أو اإلنجلیزیة ومطابقة للملحق  العربیة أو محررة باللغةالھذه الشھادة،  تسلـّــمـ  2

  ،: 73/78في ماربول  1997
، في أقصى التنفیذأعاله المصنعة قبل تاریخ دخول البرتوكول المذكور حیز  1للسفن المذكورة في الفقرة  -

سنوات بعد  3الماء للتصلیح، ولكن في كل الحاالت في أجل أقصاه  أجل حتى إخراج السفینة األول من
  تاریخ دخولھا،

أشھر إذا كانت السفینة ال توجد في میناء  5بفترة  الممكنسنوات، باستثناء التمدید  5لفترة أقصاھا  -
 فني. لتفتیشتخضع فیھ  أنموریتاني أو یلزمھا 

 رحلتھا.ال یمنح التمدید إال للسماح للسفینة بإكمال 
  

  : 171المادة 
لتلك المقررة  المماثلةالفنیة  التفتیشاتأعاله لنفس  170من المادة  1شروط الفقرة تستجیب لتخضع كل سفینة   1

  .السالمة إلدارةلمنح شھادة دولیة 
، فإن السلطة البحریة یمكنھا تحدید اإلجراءات الالزم  طن 400الخام األقل من  حمولةذات ال سفنـ بالنسبة لل 2

  ھذا الفصل. أحكاماتخاذھا لیتم احترام 
 إذا تغذراتخاذھا و،  یجبالتجھیزات ال تطابق البیانات في الشھادة، فإن إجراءات تصحیحیة  حالةـ إذا كانت  3

ات المختصة للدولة التي ترفع ذلك، یتم سحب الشھادة من طرف السلطة البحریة التي یلزمھا إنذار السلط
  یة.إذا تعلق األمر بسفینة أجنب علمھاالسفینة المعنیة 

ـ عندما یحصل حادث لسفینة، أو یالحظ خلل من شأنھ الحد من الفعالیة بصفة جوھریة أو العرقلة الكلیة  4
  .في أسرع ما یمكن القبطان أو مجھز السفینة أن یعد تقریرا یرفعھ إلى السلطة البحریة یلزمللتجھیزات، 
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  : 172المادة 
الشھادات الدولیة األخرى، خاصة  الظروف التي تنتھي فیھا تلوث المحیط الجوي في نفس شھادة منعتنتھي صالحیة 

  الموافقة الصریحة للسلطة البحریة.  دونإذا كانت التجھیزات قد خضعت لتعدیالت ھامة من 
  

  : 173المادة 
  :  في الحاالت التالیةأعاله  172إلى  170المواد من  أحكامال تطبق 

  أو إنقاذ حیاة بشریة في البحر، سفینةـ االنبعاثات الضروریة لضمان سالمة ال 1
  ـ على االنبعاثات الناتجة عن تلف قد حدث في السفینة أو متعلق بالطاقم، 2
 أقلعقولة قد تم اتخاذھا بعد التلف أو اكتشاف االنبعاثات لمنعھا أو تقلیصھا شریطة أن تكون كل االحتیاطات المـ  3

 رر، بجراءة و وعية أو القبطان قد تصرف بنیة إحداث ضنمجھز السفی أو إذا كان المالك ما ما یمكن، وباستثناء
  ینتج عن ذلك. یحتمل أن بأن ضررا

  
  : 174المادة 

من المادة  2(الفقرة  1997ـ یمنع انبعاث مواد تفقر طبقة األوزون، وذلك تبعا لتوصیات ملحقات ابروتوكول  1
یة العضو )، والمكوناتSox)، أوكسید الكبریت (NOx، بخصوص أوكسید اآلزوت ()أعاله ةالمذكور 170

  ) وحسب جودة الوقود المستخدم.COVالطیارة (
كمیات زیت الوقود (الفیول) على متن السفینة لغرض االستھالك في مستند تسلیم یودع یتوجب تسجیل تفاصیل ـ  2

سنوات بدء من تاریخ التسلیم یكون مرفوقا بعیّنة تمثیلیة مختومة وموقعة من قبل الممون أو  3في الخزان لمدة 
  .شھرا بعد التسلیم 12القبطان أو الضابط المكلف بعملیات التخزین، ویحتفظ بھا 

لمنشآت الجدیدة التي تحتوي على لتحظر التجھیزات التي تحتوي على مواد تفقر طبقة األوزون، بینما یرخص  ـ 3
  .2020) حتى غایة فاتح ینایر HCFCھایدروكلورفلیوروكاربون (

  
  للحشف الضارالمضادة  الطالءات:  الثاني القسم

  
  : 175المادة 

  السفن. بدنمخصصة لمنع المواد العضویة البحریة من الترسب على للحشف الضار الطالءات المضادة ـ  1
یمنع استخدام المركبات العضویة القصدیریة المركبة التي تؤثر بوصفھا مدمرة لألحیاء في ، على ھذا األساسـ  2

  ).TBT، خاصة تلك المسماة "اتربوتیلیتین" (سفنعلى ال للحشف الضارالمضادة  الطالءات
  

  : 176المادة 
 تبلغ ، لصالح سفن التجارة التيللحشف الضارمضاد  طالءوضع ، بتسلیم شھادة تصنیف معترف بھا ـ تقوم شركة 1

  ، والتي تقوم برحالت دولیة، طن 400الخام القصوى  حمولتھا
 حیازةوالتي تقوم برحالت دولیة،  طن 400الخام تبلغ  حمولتھامترا، لكن  24البالغ طولھا أزید من  سفنـ یلزم ال 2

  والقبطان أو الربان.أومجھز السفینة، أمن طرف المالك،  تصریح مطابقة موقع
  

  سالمةال وتفتیشات: لجان  الرابعالفصل 
  للسالمةللجنة الفنیة ا : األول القسم

  
  : 177المادة 

شراء أو بیع سفینة أجنبیة، أو تصنیع سفینة، أو  إذنكل طلب ب اللجنة الفنیة للسالمة مدیر البحریة التجاریة یُـبلغ -1
  :  حسب ما یلي سفینةال سالمة یعنيوأشغال ھامة أو تصلیح أتصنیع أو إعادة سبك، 

  طن 50من  أقلالخام  حمولتھاباستثناء سفن  -
   .إیجابیة خالصات بھا قد قدمت شركة تصنیف معترف إذا لم تكن -

تنادا على المخططات والوثائق األخرى المودعة من س، ابالحالة المعروضة امتعلق رأیاتصدر اللجنة الفنیة  -2
  .السالمة المطلوبة بموجب ھذه المدونةطرف مجھز السفینة قصد تلبیة شروط 

البشریة في البحر، وقابلیة السكن على متن السفن،  األرواحتتم استشارتھا حول المسائل التي تھم حمایة  -3
  التلوث وكذلك كل مسألة أخرى متعلقة بتطبیق ھذا الكتاب.  منوالوقایة 

  دث في البحر.ابعد وقوع ح مطلوب من طرف السلطة البحریة تطلع على نتائج كل تحقیق فني -4
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  :  178المادة 
  مجلس الوزراء. صادر عنبموجب مرسوم  للسالمةیتم تحدید تشكیلة وتسییر اللجنة الفنیة 

  
  السالمة تفتیشات و : لجان محلیة الثاني القسم

  
  :  179المادة 

  :  یبو قصد ما یليذنوافي موانئ نواكشوط و السفن سالمة لتفتیشلجنة  انشاءیتم 
   التي ترفع العلم الموریتاني السفن ىعل تفتشیاتإجراء  -
  .سالمتھاتجدید سندات  وأتسلیم  حول رأيإصدار  -

  
  : 180المادة 

  ھي:  سفنلزم بھا الالتي تُ  التفتیشاتـ  1
یمكنھا  ھلخدمة للتأكد من أن وضعیتھا مرضیة وأنفي ایتم وضع السفینة  أنقبل  التفتیش األولي 1.1

  لھا،التي ُصـّمـمت من أجالقیام بالمالحة 
ما  الفنیة السنویة التي تشمل التفتیشاتالدوریة التي یقام بھا على فترات منتظمة، غیر  التفتیشات   2.1
  :یلي

اختبارات تجرى على التجھیزات ألغراض مراجعة ب ضروریا مصحوباالتفتیش، إذا كان  -
وأضواء اإلشارات، أالحرائق،  أو مكافحةوالحمایة أالترتیبات المتعلقة بآلیات اإلغاثة، 

  ،سفینةوحسن وضعیتھا وحیازتھا لتسخیرھا في خدمة الأواإلشارات الصوتیة، أ
رھا من التعلیمات أو غیرھا من مراجعة الشھادات، والسجالت، ووثائق االستغالل، وغی -

  .الوثائق األخرى المطلوبة
مطابقة  ما زالتن السفن دة جدیدة بھدف التأكد من أاتسلیم شھ أثناءالتجدید التي یقام بھا  معاینات 3.1

  .ھذه المدونة ألحكام
الدوریة على فترات مخصصة، باستثناء ما إذا كان  التفتیشاتالوسیطة التي یقام بھا بین  المعاینات 4.1

مجھز السفینة أو المالك قد عول على نظام رقابة مستمر، والھدف منھا ھو التأكد من حسن وضعیة السفینة، 
  ھا و ماكیناتھا، ومالءمتھا للخدمة،بدنخاصة 

  ن : السنویة، التي یقام بھا كل السنوات، والتي تمكن من التأكد م التفتیشاتـ  5.1
  في وضعیة مرضیة نظرا للخدمة التي تخصص لھا السفینة، ال تزالأن التجھیزات  -
، من شأنھ تعدیل الحسابات على أجزائھا العلویةالسفینة أو  بدنأنھ لم یتم إجراء أي تعدیل على  -

  ددت بموجبھا وضعیة خطوط الحمولة،التي قد حُ 
األخرى الخاصة بالنفاذ إلى  ، والوسائلأن تكون التجھیزات والنظم الخاصة بالوقایة والفتحات -

  ات، قد تم اإلبقاء علیھا في وضعیة جیدة.التجھیز
االستثنائیة أو اإلضافیة التي تحدث جراء التصلیحات المتتالیة لحادث أو تلف قد مس من  التفتیشات 6.1

  التعدیالت الھامة.الباخرة أو كلما خضعت السفینة إلصالحات أو تحدیثات لضمان  سالمة
تھدف إلى المفاجئة التي من شأنھا أن تحدث في كل وقت، من غیر إبالغ مسبق، والتي  التفتیشاتـ  7.1

 السفینة ومعدات تجھیزاتھا في حالة مرضیة. أن التأكد من
التأكد من أن السفینة خالل إبحارھا صوب میناء جدید، توجد، بصفة  تھدف إلىالمغادرة التي  تفتیشات 8.1

، وأمان طاقمھا سالمتھامالحة حسنة وأن كل اإلجراءات قد تم اتخاذھا لضمان عامة، في ظروف 
 واألشخاص الذین على متنھا ووقایة الوسط البحري، 

  :  ـمتعلقة بالجراء شكاوى الطاقم  التفتیشاتـ  9.1
  ،السالمةظروف المالحة أو  -
  النظافة أو التموین.السكن أو  مالءمة -

، 1في الفصول  الخدمة أو قبل الشھادات المنصوص علیھا قبل وضع السفینة فياألصلیة التي تتم  التفتیشات  2
أعاله، ال تسلم للمرة األولى إال بعد زیارة تفتیشیة تامة للسفینة، ولبنیتھا، وثباتھا، وماكیناتھا،  3و 2

 السفینة وكذلك داخل وخارج مولدات البخار، بدنواستصالحاتھا ومعداتھا، بما في ذلك الواجھة الخارجیة ل
واآلالت األخرى تحت الضغط  والتجھیزات المنصوص علیھا في االتفاقیات الدولیة ومعدات البخار،

وملحقاتھا، والجھاز الدافع الرئیسي وملحقاتھ، والمنشآت الكھربائیة والرادیوكھربائیة بما في ذلك تلك 
والوقایة ضد الحرائق، وآلیات وتجھیزات اإلنقاذ،  السالمةوتجھیزات  المتسخدمة في آلیات اإلنقاذ، ونظم
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البحریة وكذلك األجزاء األخرى من تجھیز السفینة  والخرائطومعدات المالحة على متن السفینة، وأنواع النشر 
  صفات االتفاقیات الدولیة.االتي یلزم أن تكون مطابقة لمو

ن وضعیة كل أجزاء السفینة وتجھیزاتھا، أو أحجامھا الخام بصفة تضمن أن تكو األصلیةالمعاینة تجرى 
والصافیة مرضیة، وأن تكون السفینة مجھزة بإنارات، ووسائل إشارات صوتیة و في حالة الخطر كما ھو 

 مطلوب بموجب النظم الدولیة للحیطة من الحوادث البحریة.
  بحرین، وأن تكون في وضعیة تشغیل صالحة.المرشدین ال بصعودكذلك من الترتیبات الخاصة  التأكدكما یلزم 

كون موضع تقریر یذكر المالحظات التي تم رفعھا خالل الزیارة وكذلك المالحظات والتوصیات ی تفتیشكل  3
  التي تنجم عنھا عند االقتضاء.

 الدوریة والوسیطة على الشھادات المطابقة لھا. التفتیشاتیلزم أن یتم تسجیل  4
  

  : 181المادة 
  مجلس الوزراء. صادر عن مرسومیتم تحدید تشكیلة وسیر مختلف اللجان بموجب 

  
  الطعون ،: تنفیذ التوصیات، العمال المخولین الثالث القسم

  
  : 182المادة 
  :كل منوالتفتیشات الرقابیة والتحریات الفنیة  المعایناتإلجراء كل  سفینةإلى متن الالحر النفاذ ب یسمح

دارة البحریة التجاریة المخولین ي الشغل البحري وكذلك كل وكالء اإلومفتش ةالبحری السالمة يمفتش -
  لذلك،

  األطباء المخولین من طرف السلطة البحریة، -
  الخدمات الرادیو كھربائیة، يمفتش -
القیام بمثل ھذه  من أجل ة، وكذلك وكالء الھیئات المعتمدالمعترف بھاخبراء شركات التصنیف  -

  ،المعاینات
  أعضاء لجنة التحقیق بعد وقوع حادث بحري، ،نین الفنییققالمح -
  الخبراء البحریون في إطار مھام خبراتھم. -

  
  :  183المادة 

ـ كل سفینة، بموجب وضعیتھا الصیانیة، أو عدم ثباتھا، وظروف شحنھا أو أي سبب آخر، تمثل خطرا على  1
المغادرة أو ترجأ مغادرتھا، حتى یتم تنفیذ التوصیات الطاقم أو األشخاص الذین على متنھا، یمكن أن تمنع من 

  المفروضة.
  
  أو اإلرجاء. المنعـ یلزم أن یتم تبلیغ القبطان كتابیا عن أسباب  2
  
جل منع اإلجراءات الضروریة والمفیدة من أ، فإن السلطة البحریة تتخذ كل االمتثالـ إذا امتنع ھذا األخیر عن  3

  إبحار السفینة.
  

  : 184المادة 
  للتبلیغ :  وفقاستأنف في أجل سبعة أیام كل قرار إرجاء أو تحریم إبحار من شأنھ أن یُ  - 1

  اإلبحار، مننع ـ من طرف القبطان الذي مُ 
  في التوصیات. شططا ىالذي یر ةـ من طرف القبطان أو مجھز السفین

  
زیارة  قوم باألمر بإجراءیي ذالتجاریة الالبحریة  مدیركتابیا، أو بأي وسیلة أخرى، لدى  الدعوىـ تتم صیاغة  2

  نفسھ أو ممثلھ. المدیر س ھذه الزیارة من طرفمضادة في أسرع اآلجال. ترأ
  
على الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة مشروع قرار باقتراحأیام  7أجل  فيالمضاد  التفتیشـ یجب أن تنطق لجنة  3

  اإلبحار.و منع قرار إرجاء أ  یؤكد أو یلغي
  
اللجنة، یقرر الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة ترخیص مغادرة السفینة  التي توصلت إلیھاالخالصات  تدقیقـ بعد 4

 أو إرجاء تنفیذ القرار.
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  المیناءمراقبة السفن من طرف دولة  - الخامسالفصل 

  
  : 185المادة 

یقوموا بإجراء رقابات أو تفتیش على متن السفن  أنمن طرف السلطة البحریة ـ یمكن للوكالء المخولین شرعا  1
) 19( 787أمینائیة موریتانیة، وذلك طبقا لترتیبات االتفاقیات الدولیة و التوصیة  مرافقاألجنبیة التي تتوقف في 

  ) من طرف المنظمة البحریة الدولیة.21( 882أمثلما ھي معدلة بموجب التوصیة 
  : الدولیة التالیة ملیھا االتفاقیاتوالتكوین التي ت السالمةیة ملبیة لشروط ـ یفترض أن تكون ھذه السفن األجنب 2

  )،74االتفاقیة الدولیة حول حمایة الحیاة البشریة في البحر كما ھي معدلة (سوالس  -
  )،LL66( التحمیلاالتفاقیة الدولیة حول خطوط  -
  )،TONNAGE 69السفن ( حمولةاالتفاقیة الدولیة حول  -
  ) STCW78/95( والخفارة للمالحین ةاإلجاز، و ا التدریب معاییراالتفاقیة الدولیة حول   -
  ).73/78(ماربول  السفنالتلوث الذي تسببھ  منعاالتفاقیة الدولیة حول  -

  
  :  186المادة 

أو تجھیزھا، أو  سفینةأن تكون وضعیة ال ، رقابة كافیة، إالالساریة المفعول ـ تعتبر مراجعة الشھادات والوثائق 1
  ضوابط االستغالل ال توافق بیاناتھا.

صالحیتھا أو لم تعد صالحة، فإن  انتھاءـ في ھذه الحاالت األخیرة، أو إذا كانت الشھادة أو الشھادات قد تم  2
حتى  المفتشین والوكالء الذین یمارسون الرقابة یبلغون السلطة البحریة التي تقرر اإلجراءات الالزمة لمنع اإلبحار

مغادرة المیناء لتذھب إلى ورشة إصالح مناسبة، من غیر خطر علیھا ھي  وأتتمكن السفینة من القدرة على اإلبحار 
  البحري. الوسطأو على األشخاص الذین على متنھا أو على 

  : على النحو التالي ـ من جھة أخرى، فإن الرقابات أو التفتیشات یمكن أن تتم 3
  ریة،مبادرة من السلطة البحب -
  ،ما بشأن سفینةھذه السلطة من طرف مبلغة على أساس معلومات  أوة أخرى طسل أيطلب من ب -
من طرف عضو من الطاقم، أو منظمة أو نقابة مھنیة وحتى من طرف أي  تبلیغھاعلى أساس معلومات تم  -

  طاقمھا وركابھا أو مھتم بحمایة البیئة. وسالمة، سفینةال بسالمةشخص مھتم 
ـ في حالة ما إذا قد أدت الرقابة إلى تدخل ما، فإن الممثل الدبلوماسي أو السلطة القنصلیة للدولة األجنبیة التي  4

السفینة، وكذلك الوكالء والھیئات المعتمدة بشأن تسلیم الشھادة أو الشھادات، یلزم أن یتم  وممثلتحمل السفینة علمھا 
  إعالمھم.

 سفینةأي إتاوة و ال یمكن أن یتم تجدیدھا على نفس ال سفینةت والوثائق الخاصة بالعن مراجعة السندا تترتبـ ال 5
 بینھا عن ستة أشھر. الزمني صلابفترات یقل الف

  
   :187المادة 

الصالحیة وكذلك اریة سمراجعة شھادات ووثائق السفینة التي یلزم أن تكون بـ تتعلق الرقابات من حیث األولیة  1
  ووضعیة الطاقم.وضعیتھا الظاھرة 

  :في الحاالت التالیةـ یتم إجراء تفتیش أكثر تفصیال  2
 من حیث المضمون لمقتضیات اإلتفاقیات یستجیبونإذا ظھر بأن السفینة، أو تجھیزھا، أو طاقمھا ال  -

  الصالحیة،اریة سالدولیة، خاصة إذا ما ظھر أن شھادة أو عدة شھادات لیست 
  وضعھا في الخدمة،تاریخ منذ  تشغیلھا عن خمسة عشر سنة التي یزید عمر ناقالت الزیت -
  وضعھا في الخدمة، تاریخ منذ عشر سنة اثنيالبضائع المختلطة التي یزید عمر تشغیلھا على  سفن -
وضعھا في  تاریخ منذ سنواتلغاز والمنتوجات الكیمیائیة التي یزید عمر تشغیلھا عن عشر ا ناقالت -

  .الخدمة
  

  :188المادة 
، مرفقا بتقریر المفتش، رربالمأعاله، یتم تبلیغ قرار الحجز  186من المادة  2في ھذه الحاالت المقررة في الفقرة  1

  اإلبحار.بإلى القبطان وكذلك اإلجراءات التي یلزم اتخاذھا قبل الترخیص للسفینة 
  ـ یلزم السلطة البحریة كذلك أن تخبر عن اإلجراءات المتخذة : 2

  السفینة، یداعاوكیل  -
  الممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولة العلم الذي ترفعھ السفینة، -
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  ـ من جھة أخرى، فإن نسخة من تقریر التفتیش تحال في أسرع اآلجال إلى :  3
  السلطة البحریة لدولة العلم الذي ترفعھ السفینة،  -
  منظمة البحریة الدولیة، -
  .سفینةالفنیة للوالتي تقوم بالرقابة  المعترف بھا شركة التصنیف -

من أجل أن تتمكن  علیھا ، اإلجراءات المنصوصعند تنفیذ الضروري فقط بالحد سفینةتوقیف ال د فتراتحدـ ت 4
تصلیح  من أجل میناء باتجاه وإذا دعت الضرورة، اإلبحار، فوريالسفینة من اإلبحار دون تعرض ألي خطر 

  نھائي.
  

  :  189المادة 
المطلوبة بموجب  المعاییر مستوى االستغالل تحت سالمةوالماكینات والمعدات أو  سفینةال بدنعندما یكون 

  ، خاصة : التطقیم اآلمنإذا كان طاقمھا ال یتطابق مع الوثیقة التي تحدد  ، أوذات الصلة الدولیة االتفاقیات
حسب  معدّةالمطلوبة بموجب االتفاقیات الدولیة أو لیست  األساسیةعندما تكون السفینة ال تمتلك المعدات  -

  مواصفات ھذه االتفاقیات،
  تفاقیات الدولیة،الواردة في االلمواصفات ل یستجیبز السفینة أو تنظیمھا ال یعندما یكون تجھ -
  الصیانة، إذا كان ناتجا عن نقص في، خاصة كبیرتلف  إلىالسفینة أو تجھیزھا  تتعرضعندما  -
  ،األساسیةالطاقم غیر كافیة في مجال االستغالل وكذلك طرق االستغالل أعضاء معرفة  عندما تكون -
  البحارة ، إجازاتأو  عدد الطاقمیحصل نقص في عندما  -

غیر قادرة على  ما ، تجعل سفینةمنفردةأو  مجتمعةكل ھذه العوامل الظاھرة، التي قد تمت مالحظتھا  تو إذا كان
خطر فادح بالنسبة للوسط البحري، فإن ھذه السفینة  احتمالالمالحة، وتعرض حیاة األشخاص على متنھا أو تمثل 

  .المعاییرمستوى  دونیلزم أن تعتبر 
أو معلومات حول خطر تلوث مفترض  معاییرال دونقد تكون  ما سفینة أنمعلومات تشیر إلى ب التوصلـ فور  2

  .في ھذه الظرفیة المناسبة و السلطة البحریة تتخذ فورا اإلجراءات المطلوبة ، فإن یخصھا
  : تـُـبلغـ إذا كانت ھذه المعلومات تبرر حجز أو توقیف السفینة، فإن السلطة البحریة  3

  السفینة، إیداعوكیل  -
  علمھا وكذلك السلطة البحریة لھذه الدولة، سفینةالممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التي ترفع ال -
 المنظمة البحریة الدولیة، -
 شركة التصنیف التي تتولى الرقابة الفنیة للسفینة  -
  السلطة البحریة لمیناء التوقف المقبل. -

  كما تقوم بتوجیھ نسخة من تقریر التفتیش إلى : 
  ،جنسیتھاالسفینة  تحملالسلطة البحریة في الدولة التي  -
  البحریة الدولیة،المنظمة  -
  شركة التصنیف التي تتولى الرقابة الفنیة للسفینة. -

  
  : 019المادة 

إال في  "، في الموانئ الموریتانیة73/78الخاضعة ل "ماربول  حداالو البدنذات  ناقالت الزیتـ لن یسمح بقبول  1
  من طرف السلطة البحریة، مبرر ترخیص استثنائيحالة 

  :  الزیوتلناقالت ـ فورا بالنسبة  1.1
) فأكثر، التي تحمل الخام، أو الوقود، أو الدیزل TPLمن الحمل الثقیل ( طنا 20.000ذات الحمولة البالغة  -

  ذات الصابورات المنفصلة بالناقالتاالتفاقیة المتعلقة تستجیب لمعاییر ، والتي ال الزیوتالثقیل، أو 
ھذه ل تستجیبوال  الزیوتأصنافا أخرى من ) فأكثر، والتي تحمل TPL(طنا  30.000التي تبلغ حمولتھا  -

  .المعاییر
  :لناقالت النفطأسفلھ، بالنسبة  3ھا، حسب التقویم الزمني المقرر بالفقرة مفي تاریخ ذكرى تسلیـ  2.1

والتي أ، الزیوت) فأكثر، التي تحمل الوقود، أو الدیزل الثقیل، أو TPL(طنا  20.000صنف  -
  بالصھاریج ذات الصابورات المنفصلة،المتعلقة  للمعاییر تستجیب

 تستجیبوالتي   المحروقاتأخرى من  فأكثر، التي تحمل فیئات  )TPL(طنا  30.000صنف  -
  المتعلقة بالصھاریج ذات الصابورات المنفصلة، للمعاییر 

منفصلة، ولكنھا أقل من ال بصھاریج ذات صابورات ) فأكثر، المجھزة أوTPL(طن  5.000صنف  -
  فیھا. ةالمنقول المحروقاتطبیعة  حسب)، TPL(طن  30.000و أطن  20.000

  أعاله ھي كالتالي : 1المستھدفة في الفقرة  سفنال ى صناعة تواریخ ذكرـ  2
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  ، 1981و  1980في مة المسلّ  سفنبالنسبة لل 2007 -
  ،1982سنة مة المسلّ  سفنسبة للنبال 2008 -
  ، و 1983سنة مة المسلّ  سفنبالنسبة لل 2009 -
  أو بعد ذلك. 1984سنة مة المسلّ  سفنبالنسبة لل 2010 -

یمكن  استثنائیةسنة، فإن ترخیصات  20التي یزید عمر تشغیلھا على  الواحد بدنات الذ الزیوتناقالت باستثناء ـ 3
) من H) و ھـ (Gج ( 13) طبقا للنظم CASنتائج إجراء تقییم السفینة ( وفقأن تمنح من طرف السلطة البحریة 

  ".73/78"ماربول  من راجع المُ " Iملحق "
  

  : 191المادة 
الشھادات والسجالت وغیرھا من الوثائق التي  التجاریة الوزیر المكلف بالبحریة مقرر  صادر عنبموجب تـُـحدد 

 باالحتفاظ بھاالسفن لزم تـُـوالتي  المیناء من طرف الوكالء الذین یقومون بمھام في إطار رقابة دولة أن تراقبمكن ی
  .ھامتن على

  
  : اإلعالم البحري السادسالفصل 

  
  :  192المادة 

اإلخبار، بواسطة كل وسیلة اتصال تعتبرھا مفیدة، عن كل خطر، عائق للمالحة ب توعزـ تخبر السلطة البحریة أو  1
  المرور البحري في المیاه الموریتانیة.حركة لمالحة ولخاص  تضییقأو 

  حركات السفن.عن تالسلطة البحریة یُخبروا سلفا، لین أن عـ یلزم وجوبا على الفا 2
  

  : جھاز االستجابة الراداریة األول القسم
  

  : 193المادة 
خام  حمولة، تقوم برحالت دولیة أو ذات  طن 300خام تعادل أو تزید على  حمولةـ كل سفینة موریتانیة ذات  1

مالحتھا، یلزم نوعیة مقاییسھا و كانت أیاتقوم برحالت وطنیة، وكذلك سفن الركاب  طن 500تساوي أو تزید على 
  : ا من" ، یمكنھAIS" بنظام تعّرف آلي تكون مجھزة  أن

 اتحول ھویتھا، ووضعیتھا، وسرعتھا، للسفن األخرى أو الطائرات أو للسلط المعلومات تلقائیا توفیر -
  المختصة،

  المجھزة األخرى، سفننفس المعومات من ال تلقي -
  تبادل كل المعلومات المفیدة مع السلطات على الیابسة. -

ة لن تكون خاضعة " بموجب الترتیبات السابقAISبنظام " ة، فإن السفن التي یلزم أن تكون مجھزوبصفة مؤقتةـ  2
  نیة.، و إذا كانت ال تقوم إال بمالحة وط2002ال إذا كانت مصنعة قبل فاتح یولیو لھذه اإللزامیة إ

التي تسمح ظروف ال إال في، بالدوامعلیھ مشغال  اإلبقاءالسفن المجھزة بجھاز االستجابة الراداریة  یجب علىـ 3
  حمایة اإلعالم المتعلق بالمالحة.ب ھادولیة فیال  القواعد

  
  ةالبحری والسالمة للنجدةعالمي النظام ال:  الثاني القسم

  
  :  194المادة 

النظام  تستجیب لمعاییربتجھیزات اتصال رادیو  ةكون مزودتأن  ةالموریتانی الجنسیة تحملالتي  سفنـ یلزم ال 1
  ).SMDSM(نظام  ةالبحری والسالمةللنجدة عالمي ال
میال بحریا من  20)، یغطي منطقة الشاطئ إلى غایة مسافة أقلھا VHFرادیو ( دائمـ یجب تجھیز السفینة بنظام  2

  .النجدةالشاطئ وتتضمن نظاما انتقائیا رقمیا لنداءات 
  

 )VDR/S: مسجل بیانات الرحلة ( الثالث القسم
  

  :195المادة 
المالحة البسیطة مسجل لبیانات ز ایلزم السفن الموریتانیة التالیة التي تقوم برحالت دولیة أن تكون مزودة بجھ

)VDR/Sأو العلبة السوداء (:  
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، ولكنھا تنقص عن  طن 3000 لىع تساوي أو تزیدخام  حمولةالسفن، غیر تلك الخاصة بالركاب، ذات  -
، وفي أقصى أجل في التاریخ المحدد من طرف المنظمة 2002، مصنعة قبل فاتح یولیو طن 20.000

 كآخر أجل. 2008المنظمة البحریة الدولیة، في فاتح ینایر البحریة الدولیة أو، في غیاب قرار من طرف 
قبل  والمصنعة طن ألف 20اإلجمالیة التي تزید على  حمولةالسفن غیر المخصصة لنقل الركاب ذات ال -

وفي آخر أجل حددتھ المنظمة العالمیة للبحار (م.ع.ب) أو في غیاب قرار صادر عن  2002فاتح یولیو 
 .2007ول من یولیو ھذه المنظمة في الیوم األ

  
  :196المادة 
) /م.ع.ب على 20( 861-1القرار رقم: في المحددة  المعاییر ووفقأن یحافظ بالدوام  VDR/Sعلى نظام  - 1

 .والتحكم فیھا ومناوراتھاالتقاریر الجزئیة للمعطیات المتعلقة بحسن سیر منشآت السفینة 
 ناصع ومزودة بنظام مناسب یسھل اكتشافھا. لون ذاتة أن یوضع ھذا النظام في كبصولة حافظینبغي  - 2
 یجب أن یكون نظام السیر في حالة الجاھزیة وأوتوماتیكیا بصورة كلیة. - 3

  
  

  جوءالموانئ أو أماكن الل -السابع  الفصل
  

  :197المادة 
في عرض المیاه الموریتانیة دون تعرض األشخاص والممتلكات المحمولة للخطر  لمصاعبتعرض سفینة ما عندما ت
  ، یمكن للسلطة البحریة أن تقرر نقلھا إلى میناء أو أي مكان آخر محمي أو آخر للجوء.الداھم

  
  :198المادة 
والسیاحیة االقتصادیة المصالح یة ومكالس الثرواتحمایة  العتبار أمكنة اللجوء مكان أو یخضع تحدید  -1

 والبیئیة للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة وكذلك الحال بالنسبة للبلدان المجاورة.
الموقع  یسمحتبقى السلطة البحریة الحكم الوحید في إمكانیة تحدید مكان اللجوء، وفي ھذه الحالة یجب أن   -2

یام بالعملیات المستعجلة بصورة المحدد من مزاولة عملیات تحویل الحمولة والمستودعات بصورة آمنة وكذا الق
 مؤقتة على األقل.

  
 

  سالمة السفن : مفتشو الثامن الفصل
  

  :199المادة 
 ، تحت وصایة السلطة البحریة، بتفتیش ورقابة السفن والقیام بتنفیذ واحترام القوانین ةالبحری السالمةیكلف مفتش 

والنظم في عرض البحر  األرواح البشریةالمالحة البحریة والسھر على حمایة  وسالمةوكذا النظم المتعلقة بشرطة 
  التلوث البحري.ب المتعلقة

  
  :200المادة 

ن ضباط ، وضمالمتنثانیة لمفتشي الولى أو األ الدرجةمن  المتنمن بین ضباط  ةالبحری السالمة یكتتب مفتشو
" أو من بین مھندسي الدولة في مجال المالحة تلمفتشي "الماكیناثانیة بالنسبة الو المیكانیكا من الدرجة األولى 

  البحریة والعلوم التقنیة.
  

  : 201المادة 
 التي، القطاع البحري سفن أو مع مجھزي مؤسساتمع المصلحة مباشرة أو غیر مباشرة  لدیھم ال یمكن أن تكون

 .شونھا فتیأو  یراقبونھا أن  یمكن
  
  

  :202المادة 
  صالحیات مفتشي السالمة البحریة. بالبحریة التجاریةیحدد مقرر صادر عن الوزیر المكلف 
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  الخبراء البحریون  –وغیرھا من الھیئات المعتمدة  السفن شركات تصنیف: التاسع الفصل
  

  :السفن فیصن: شركات تاألول القسم
  

  : 203المادة 
والتفتیش خاصة  والمنشآت: منظمات تسن وتطبق النظم التقنیة على مشاریع البناء ھي السفن تصنیفشركات  - 1

  .OMIالبحریة  الدولیة المنظمة تفاقیات الدولیة المعمول بھا والتي تشرف علیھاالفیما یتعلق با
السفینة حسب الشروط  متنلزاما على إینبغي أن توجد  دولیةشھادات  المعترف بھا السفن تصنیفتسلم شركات  - 2

  المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیات.
 

  الھیئات المعتمدة: الثاني القسم
  

  :204المادة 
 A3 739 (189)للمعاییر المحددة بالقرار  یستجیبونیمكن للسلطة البحریة أن تعتمد أشخاصا طبیعیین ومعنویین 

وحائزین على تجربة معترف بھا في المجال البحري  1993نوفمبر  04علیھ یوم  والمصادق OMIعن  الصادر
في  رسوالقیام بالرقابة والتفتیش والتحقیق في سفن ترفع العلم الموریتاني أو علما أجنبیا وھي في وضعیة  بغرض

  میناء موریتاني.
  

  :205المادة 
  قبل أي اعتماد یجب على السلطة البحریة أن:

مقتدرة وكذا وسائل فنیة للتسییر والبحث كافیة لتمكینھ من من أن المعني یمتلك عمالة فنیة  تحقیقتتأكد بعد  -
 وجھ.التي یمكن أن تسند إلیھ على أكمل القیام بالمھام 

الذي ینبغي أن یتضمن زیادة على الشروط العامة تنفیذ  صاحب الطلبحضر بطریقة مكتوبة االتفاق مع ی -
 .اتي إطار تفویض السلطالمھام المنصوص علیھا ف

) A )23 948في القرار  OMIیجري حسب النظام الموحد من طرف  التفتیشاتتتأكد من أن سیر  -
 .2003دجمبر  5الصادر بتاریخ 

طة للستفویض وكذا إجراءات إبالغ االمنصوص علیھا في إطار ھذا ال للوظائفتحدد األسس القانونیة  -
 البحریة.
من طرف  لصاحب الطلبوبتحدید السلطات الموكلة   القواعد والمعلوماتكل الشروط المتعلقة بإعداد  تحدد -

 على المھام الموكلة إلیھ. ھاالسلطة البحریة وإشراف
  

  :206المادة 
تسلیم ب ،الخاصة التفتیشات بشكل مستقل عن ،یسمح للشركات المعتمدة أن تقوم باسم السلطة البحریة - 1

 بما یلي: البحري ومنح رخص الصیدالتراخیص 
 .المدونة ھذه في ةددعم ھيكما  ومعاینات السالمةالعمومیة الخاصة بالتفتیش  ةمھام الخدم -
المینائیة  والمرافقتدقیقات المالءمة ومواصفات السفن الموریتانیة واألجنبیة العاملة أو المتواجدة في المیاه  -

 الخاضعة لسیادة وقوانین الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة. 
ھذه الشركات المعتمدة بزیادة الضرائب والرسوم المعمول بھا  السفینة أو المعني بالخدمة أجر مجھزیسدد  - 2

 إضافة إلى فارق االرتفاع الشرعي للتضخم السنوي للعملة.
  

  :207المادة 
ففي نھایة المطاف تبقى  ،سلطة البحریة من مسؤولیتھا في القیام بمراقبة السفناالعتمادات الال تعفي  - 1

 .المعایناتالسلطة البحریة المسؤولة عن جدوائیة ھذه 
ویخضع ھذا االعتماد لتسدید  .مقدمطلب  على أساس سنة قابلة للتجدید تھمد مخّولة لھیئةیمنح اعتماد  - 2

  مقرر صادر عن الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة.ب مبلغھا وإجراءات تسدیدھا ضریبة یحدد
  

  :208المادة 
  یحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء شروط الحصول على ھذا االعتماد.
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  الثالث: الخبراء البحریون القسم
  

  :209المادة 
حول مواضیع  ھ كخبیرمؤھل من خالل معلوماتھ وتكوینھ الفني وتجربتھ لإلدالء برأی ھو فنيالخبیر البحري 

خاصة كشف التلف في السفن أو  ،ال عاینات المتناقضة المتفق علیھا أمتكنولوجیا البحریة سواء في إطار المال
  ھا ومبلغ األضرار الناجمة.بقوم بتقییم سبیالمینائیة التي  بالمرافقالبضائع أو الضرر الذي یلحق 

  
  :210المادة 

أو كمأجور في  حرةفي إطار شركة خاضعة للقانون الموریتاني في مھنة  عملھیمكن للخبیر البحري أن یزاول 
مالین...) أو سلطة حالالمستودعین، السفن،  مجھزيالمیدان البحري ( منظمة معتمدة. ویتدخل بطلب من آمري

  المیناء.
  

  :211المادة 
السلطة القضائیة بغیة القیام بمعاینات تنیر القضاة  ن كذلك من طرفلكنھ قد یعیّ  ،قانونیاخبیرا الخبیر البحري لیس 

  حول قضایا واقعیة أو مالحظات أو تحقیق معاینة بحریة یتطلب تقییمھا معلومات فنیة بحریة.
  

  :212المادة 
بطلب من المستفید  یمنح االعتماد بموجب مقرر صادر عن الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة لمدة سنة قابلة للتجدید

  .مكلف بالبحریة التجاریةالوزیر المقرر صادر عن ب مبلغھا وإجراءات تسدیدھا تسدید ضریبة یحددبعد 
  

  :213المادة 
  االعتماد. الحصول علىحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء شروط ی

  
  متفرقاتالعاشر:  الفصل

  
  :214المادة 

  معدات السالمة التالیة:م على 12التي یقل طولھا عن  المسطحةغیر  الزوارق تتوفریجب أن 
 سترة نجاه لكل راكب -
 مجموعة أضواء مرشدة -
 للمحروقات وآخرمیاه صالحة للشرب خزان  -
 ،علبة ال تخترقھا المیاهعلبة إغاثة من الدرجة األولى مرتبة في  -
 GPSجھاز إن أمكن ھاتف محمول و -
  
 :215المادة 

تنص علیھا التي  اإلشارات منظومة متنھایجب على كل سفینة تجاریة أو سفن صید صناعي أن تحمل على  - 1
في مقصورة لصق نسخة منھا ـُـتنبغي أن المعدلة والتي  ی 1965ات البحریة الصادرة سنة رلإلشا الدولیةالمدونة 

 .القیادة بصفة دائمة
تجسید أحرف األبجدیة من خالل سفینة بواسطة أعالم  منن یمكّ نظام ھي لإلشارات البحریة  الدولیةالمدونة  - 2

مختلفة تمكن من تمثیل حرف من رسالة أو تجسید معنى خاص عن طریق توفیر وسائل االتصال بالمالحة وسالمة 
 الركاب.

 :اتیمكن أن تكون اإلشار - 3
 مرفرفة ، جذوات أو مثلثات.بأعالم إشارات  -
 رع باستخدام رموز لغة المورس.األذ ، أو بواسطةصوتیة و ئةوسائل مضی -

وتتم المراسالت بین السفن ما بین القبطان والقبطان عن طریق ضابط أو بحار من المفترض أن یكون لھ إلمام  - 4
 خاص بھذه المدونة إال في حالة تعلیمات مغایرة.
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  )ISPS مدونة(المینائیة   والمرافقالسفن  أمن: السادس الكتاب 
  

  عمومیات: األولالفصل 
  

  :216المادة 
التعدیالت المجراة على االتفاقیة الدولیة الصادرة  المینائیة الموریتانیة والمرافق والشركات لسفنا تطبق إلزامیا على

المینائیة  والمرافقالسفن  ألمندولیة والمدونة ال )SOLAS 74في البحر ( األرواحالخاصة بسالمة  1974سنة 
)Code ISPS(  12/12/2002في لندن بتاریخ المصادق علیھا.  
  

  : 217المادة 
  :على یطبق ھذا الكتاب -1

  السفن التالیة التي تقوم برحالت دولیة:نواع أ 1-1
 سفن الركاب بما في ذلك آلیات الركاب ذات السرعة العالیة. -
 .أكثرأو  طن 500بما في ذلك آلیات الشحن ذات السرعة العالیة التي تتسع لـ البضائعسفن  -
 .ثابت سائل میكانیكیة والتي لیست في وضعیة توقفمتنقلة في عرض البحر والمدفوعة بوالوحدات الحفر  -

  المینائیة التي تقدم خدمات لمثل ھذه السفن التي تقوم برحالت دولیة. المرافق 1-2
  انطالقا من البحر. ما جاورھا" المیناء نفسھ ومناطق الرسو ومراكز االنتظار ومینائیة مرافقونعني بـ"

  وال یطبق ھذا الكتاب على: - 2
 الثانویةالمالحة البحریة الوطنیة وسفن  سفن -
السفن األخرى للدولة المستخدمة في عملیات الشرطة والرقابة أو االستخدام العمومي في البحر وكذا كل  -

 غیر تجاریة تملكھا الدولة. لمصلحةسفینة تملكھا أو تستغلھا الدولة الموریتانیة أو المخصصة حصریا 
 البحري سفن الصید -

  
  :218المادة 

  :للقیام بما یلي المؤھل الوحید ھي البحریة التجاریة)  مدیریةبالبحریة التجاریة ( ةالمكلف الوزارة - 1
  المینائیة. والمرافقالسفن  أمنفي مجال  OMI منظمة . العالقات مع1.1
األخرى التي ھي عضو في . استقبال المعلومات المتعلقة باألمن الصادرة عن الحكومات 2.1

)SOLAS74علما أجنبیا  ترفعستقبل المعلومات المتعلقة برقابة السفن التي ت ى ذلك األساس،) المعدلة وعل
  .ISPS ألحكام مدونةتخذ اإلجراءات المناسبة بغیة مطابقتھا تو "التفتیش في الموانئ األجنبیة"عن طریق 

  :OMIمع الوحید   عنصر الربط صفتھا ب – 2
  .ISPSمدونة  أحكامالمنظمة والھیئات المشاركة في تنفیذ بین نسق تبادل المعلومات ت .1.2
  المدونة. أحكامما بین المنظمة والھیئات الوطنیة األخرى المعنیة بتنفیذ  الربطضمن ت. 2.2
المعلومات یرات حول یالذي تملكھ المنظمة ویقوم بالتصریحات والتغ Gisisنظام إلى النفاذ  لدیھا. 3.2

  المتعلقة بالمدونة.
  :المینائیة والسفن المرافق أمنالمسؤولة عن البحریة السلطة الوطنیة  اقوم على وجھ الخصوص بوصفھت. 3

في مجال األمن والسالمة المینائیة والسفن وكذا دمج كل تعدیل مدخل من طرف  النظم القانونیة. إعداد 1.3
OMI .في المنظومة القانونیة الوطنیة  
  ائیة والسفن وإعداد مخططاتھا األمنیة وتحیینھا.ینالم المرافق. تقییم أمن 2.3
  . اإلشراف على التدقیقات األمنیة واستصدار الوثائق والشھادات التي تنص علیھا المدونة.3.3
  . اتخاذ اإلجراءات التي من شأنھا تخفیف المخاطر المكتشفة.4.3
المینائیة والسفن  المرافق أمنواستصدار الشھادات لصالح وكالء في مجال أمن  یةتكویندورات . تنظیم 5.3

  والشركات.
  

  :219المادة 
ویعطي كافة التعلیمات حول إجراءات الحمایة من حوادث  األمنیحدد مدیر البحریة التجاریة مستویات   -1

 األمن.
المینائیة الموریتانیة والسفن قبل رسوھا أو  المرافقیسھر على أن تصل المعلومات الخاصة بھذه المستویات   -2

 مشابھ. مرافقأثناء مقامھا في 
 ق:یصدّ  -3
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 المینائیة والسفن المرافق أمنتقییم  -
 علیھا الحقا.الطارئة السفن وكذلك التعدیالت والمینائیة  المرافق أمنمخطط  -

 تخذوی ISPSمدونة أحكام اإلجراءات المتعلقة برقابة واحترام تطبیق ر البحریة التجاریة یمد یمارس  -4
عن طریق تقییم المخاطر التي یتعرض لھا الثنائي: السفینة/ المیناء أو  األمنطبق على إعالن تي تالترتیبات ال

 نشاط من سفینة لسفینة بالنسبة لألشخاص والممتلكات والبیئة.
 بـ: OMIغ ویبلّ   -5

وكذا األماكن التي یشملھا كل مخطط المینائیة الموریتانیة المصدقة بعنایة  المرافق أمنمخططات  -
 مصادق علیھ وتاریخ تصدیقھ.

 البحري. األمنمیدان  المعلومات المتعلقة بإبرام اتفاقیات ثنائیة أو متعددة األطراف في -
  

  :220المادة 
أن یشعرھا قصد  OMIمع  عنصر الربط الوحیدیجب على مدیر البحریة التجاریة بغض النظر عن كونھ  -1

 :ما یليإبالغ الشركات والسفن بـ
 مصدقة: أمنالمینائیة الموریتانیة التي تشملھا مخططات  المرافق .1.1
  ساعة الستقبال: 24ساعة على  24أسماء وعناوین السلطات التي یجب أن تظل جاھزة   . 2.1

  لرد علیھا.ااألرض و إلى السفینة الواردة مناألمن إنذارات  -
لرد او ISPSاالتصاالت الواردة من طرف السلطة البحریة لبلدان أخرى تقوم بإجراءات الرقابة واحترام مدونة:  -

  علیھا.
  تقدیم النصائح أو المساعدة للسفن. -
ساعة  24ساعة على  24المكلفة بمراقبة الصید والتفتیش في عرض البحر التي ینبغي أن تظل جاھزة  الھیئة. 2

اإلنذارات والرسائل والطلبات الواردة وكذا اإلجراءات  ، فورا،وعلیھا أن تحیل ،لة في ھذا المیدانوّ ھي السلطة المخ
  البحریة التجاریة. إلى مدیریةاالستعجالیة األولیة المتخذة 

  
  البحري والمینائي: لألمن: الخطة الوطنیة الثاني الفصل

  
  :221المادة 
 ألحكامالعلم الموریتاني  ترفعالمینائیة والسفن التي  المرافقالبحري والمینائي مطابقة  لألمنالخطة الوطنیة  تضمن
 .ISPSمدونة 
 

  البحري والمینائي: األمنالثالث: ھیئات  الفصل
  البحري والمینائي لألمن: اللجنة الوطنیة  األولالقسم 

  
  :222المادة 

 :ما یليالبحري والمینائي بـ لألمناللجنة الوطنیة  تكلف -1
 المینائیة والسفن الموریتانیة. المرافقالبحري والمینائي لصالح  لألمنإعداد برنامج وطني  -
 المینائیة. المرافقإبان أشغال تأھیل  األمنالسھر على التكفل بمظاھر  -
المینائیة والسفن في حدود  المرافقلحمایة  ،المكلف بالبحریة التجاریة الوزیرعلى ، الالزمة األمناقتراح إجراءات  -

غیر كل التھدیدات والمخاطر أو األعمال ال منالموانئ والمراسي والمیاه اإلقلیمیة الخاضعة للسیادة الموریتانیة 
 شرعیة.

واإلجراءات المتخذة عن طریق  ISPSوالسھر على مواءمتھ مع مدونة  ا األمنالبت في القضایا المتعلقة بھذ -
 الموجودة.الوطني  األمنترسانات 

 على أي مستوى كان األمنضمان التنسیق والتشاور بین مختلف إدارات ومصالح وھیئات الدولة التي تتدخل في میدان  -
 ضمان تنسیق بین الفاعلین المینائیین والبحریین ومصالح اإلدارة البحریة. -
 المینائیة. والمرافقالسفن  أمنالسھر على تنفیذ مخططات  -
 المینائي والبحري. باألمنالسھر على تنفیذ برامج التجھیز وتكوین األشخاص المكلفین  -
 تخذ اإلجراءات المناسبة.ت وقدالبحري والمینائي  لألمندراسة التوصیات والطلبات المعدة من طرف اللجان المحلیة  -
 .لھا الوطني من أجل مواكبة التشریعمتابعة تطور النظم المعمول بھا في المجال  -
 السھر على تنفیذ قراراتھا من لدن الھیئات المعنیة بعد المصادقة علیھا من طرف الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة. -
 البحري والمینائي. لألمنوطرق سیر اللجنة الوطنیة تشكیل مجلس الوزراء  صادر عنیحدد مرسوم   -2
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 البحري والمینائي: لألمناللجنة المحلیة  : الثاني القسم

  
  :223المادة 
  البحري والمینائي في: لألمنمھام اللجنة المحلیة تتمثل 
 نیةطالتنسیق على المستوى المحلي والجھوي لتنفیذ الخطة الو -
 ضة.والمینائیة مع نقاطھا الحساسة المعر المرافق أمنمناطق وتحیین مخططات  وضع -
 .والترتیبات األمنیة التي یتعین وضعھا  للتھدیدات الدوري تقییمال -
 المینائیة بصورة دوریة. المرافقوضع وتحیین خطط تنظیم المرور والتحركات داخل  -
 المینائیة. المرافقأشغال تأھیل  أثناءبعین االعتبار  األمنالتأكد من أخذ إجراءات  -
مع  بالتشاورالمینائیة  المرافقاتخاذ اإلجراءات الالزمة من تكوین وإعادة تأھیل األشخاص المعنیین بأمن  -

 اإلدارات المعنیة األخرى.
والسفن  المرافقفي حال التھدید أو عمل موجھ ضد ھذه  األمناقتراح كل إجراء من شأنھ تحسین إجراءات  -

 بھا أو في األماكن القریبة من المیناء. في المیناء سواء كان ذلك داخلھا أو داخل أماكن الرسو
  البحري والمینائي. لألمنحلیة مر اللجنة المجلس الوزراء تكوین وإجراءات سی صادر عنیحدد مرسوم  -

  
  األمن: مستویات  الرابعالفصل 

  :224المادة 
درجة الخطورة التي یخلفھا حادث أو محاولتھ وتعطى  تصنیفأي  األمنتحدد السلطة البحریة مستویات   -1

العلم الموریتاني أو الموانئ التي ترفع سواء فیما یتعلق بالسفن  األمنالتوصیات حول إجراءات الحمایة ضد حوادث 
 المینائیة الموریتانیة. والمرافق

 بعین االعتبار ما یلي: األمنیأخذ تحدید مستویات   -2
 مصداقیة والتثبت وخصوصیة وقرب ورود المعلومة حول التھدید.ال -
 .األمناآلثار المحتملة لحادث  -

 
  األمنتقییم و  أمني للسالمة ـ خطط األمن ـ  إعالن:  الخامس الفصل

  
  :225المادة 
 السلطة البحریة: .1

 السفینة منطقة تماسعن طریق تقییم األخطار الناجمة عن  إعالن أمنيتحدد متى یجب اتخاذ  .1.1
 الممتلكات أو البیئة.یلحق ب أو إلى أخرىنشاط من سفینة  الخطر الذي یلحق األشخاص إثر المیناء أوب
 .األمني اإلعالن یتم خاللھاالمدة الدنیا التي  تحدد. 2.1

  المینائیة. المرافق أمنبالسفینة أو وكیل  األمنقبطان أو وكیل  اإلعالن األمني استمارة یجب أن یمأل .2
مینائي وسفینة أو بین  مرفقالالزمة التي باإلمكان تقاسمھا ما بین  األمنإجراءات  اإلعالن األمنيھذا  یبین .3

 سفن مختلفة وكذا مسؤولیة كل واحد على حدة.
 
  :226المادة 

 من طرف أشخاص یمتلكون المھارات والقدرات المطلوبة المینائیة والمرافقالسفن  أمنن دوریا خطط یجب أن تحیّ 
  السلطة البحریة.تصادق علیھا  أنیجب و ،تقییمھا وكذا التعدیالت الالحقة حسب تغیر التھدیداتیتم و
  

  :227المادة 
 :على بالخصوصأن یشتمل و األمنالسفینة بعد دراسة  أمنتقییم یجب  – 1

 تحدید اإلجراءات وترتیبات العملیات الموجودة. .1.1
  حمایتھا.التي تتوجب  األساسیةالسفینة . تحدید وتقییم عملیات 2.1
. تحدید التھدیدات المحتملة ضد ھذه العملیات واحتمال حدوثھا بغیة إعطاء أمر باألولویة التخاذ 3.1

  .األمنإجراءات 
  اإلجراءات وأالسیاسات  وأ السفینة أوف بما في ذلك البشریة . تحدید نقاط الضع4.1

  ما یلي: على المینائیة على وجھ الخصوص المرافقمل تقییم تینبغي أن یش 2
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. تحدید وتقییم البنى التحتیة والممتلكات األساسیة التي تھم حمایتھا وكذلك نقاط الضعف بما في ذلك البشر 1.2
  اإلجراءات.السیاسات ووتحدید البنى التحتیة و

بغیة إعطاء أمر باألولویة التخاذ  ھاحدوث إمكانیة. تحدید التھدیدات المحتملة ضد الممتلكات والبنى التحتیة مع 2.2
  .األمنإجراءات 

 من أجل الحد النجاعة مستوىإلجراءات وكذلك ر ایغیوت، ترتیب أولویات اإلجراءات المضادة. تحدید واختیار و3.2
  .األمنة من ھشاش

  
  الشھاداتالسادس: منح  الفصل

  
  :228المادة 
 .مخطط السالمةعلى السلطة البحریة  موافقةبعد  "لألمن دولیةال الشاھدة"تمنح  -1
االنجلیزیة حسب النموذج الموجود بملحق  اللغةإلى مع ترجمتھا إجباریا  العربیة باللغة الشھادةھذه  تحرر -2

  .ISPSمدونة 
  

  :229المادة 
 .سنوات 5لفترة أقصاھا  لألمنالدولیة  الشھادةتمنح   -1
مع اشتراط  سنوات 5 لتصل إلىسنوات، فباإلمكان تمدیدھا  5منحت لمدة تقل عن  الشھادةإذا كانت ھذه   -2

 .ةالحالی المدونة التدقیقات وفق اشتراطات
في األشھر الثالثة التي تسبق تاریخ انتھاء صالحیتھا، تكون  الشھادةتجدید  أجل نتھى التحقق منیا عندم  -3

 سنوات ابتداء من تاریخ التحقق من التجدید. 5الجدیدة صالحة لفترة جدیدة قدرھا  الشھادة
الجدیدة صالحة  الشھادةنتھى ھذا التحقق في األشھر الثالثة الالحقة لتاریخ انتھاء صالحیتھا تكون وعندما ی

  التجدید. التحقق من داء من تاریخسنوات ابت 5لفترة 
بعد التحقق من التجدید وقبل تاریخ  المینائي للمرفقأو  الجدیدة للسفینة الشھادةإذا لم یكن باالستطاعة تسلیم   -4

التي یجب قبولھا  الشھادةرتھا عل ییمكن للسلطة البحریة أن تضع تأش ،الموجودة الشھادةانتھاء صالحیة 
  أشھر ابتداء من تاریخ انتھاء صالحیتھا. 5 أقصاھا لمدة صالحةكشھادة 

 لمدةفإن صالحیتھا یمكن تمدیدھا  شھادتھاإذا لم تتواجد السفینة في میناء موریتاني وقت انتھاء صالحیة   -5
اإلجراء لھا بدا إذا ، فقط، فیھ ایمكن التحقق منھ أشھر بغیة تمكینھا من إنھاء رحلتھا صوب میناء 3أقصاھا 

  .ومعقوال امناسب
السفینة برحالت قصیرة، یمكن للسلطة البحریة أن تمدد بصورة استثنائیة وبنفس الشروط  ندما تقومع -6

  أقصاھا شھر واحد. لمدة الشھادةأعاله مدة  5المنصوص علیھا في الفقرة 
 سنوات: 5في أجل یقل عن  طیھي تحقیق وستنعندما ی  -7

على تاریخ انتھاء ھذا التحقیق الحقا یكون  یمكن أنرة بتاریخ ال یتاریخ انتھاء الصالحیة بتأشیُـستبدل  -
  سنوات. 3 بما یزید على 

القصوى ما بین  اآلجالإذا كان لم یتم تجاوز  ،تاریخ انتھاء الصالحیة على ما ھو علیھیمكن أن یظل  -
  ق األول والتحقیقات اإلضافیة وتلك المنصوص علیھا في ھذه المادة.یالتحق

 
  :230المادة 

  في الحاالت التالیة: البحریة المرافقأو  السفینة ألمنالدولیة  الشھادةتنتھي صالحیة 
إذا كانت تحقیقات التجدید لم تنجز في اآلجال المنصوص علیھا أو إذا كانت التأشیرات لم تضع على   -1
 بالشروط المنصوص علیھا أعاله. الشھادة
 .من قبلشركة معینة مسؤولیة أشغال سفینة غیر مستغلة  تولتإذا   -2
 .ةأجنبی جنسیةإلى  ةوطنی جنسیةمن السفینة  انتقلتإذا   -3

  
  :231المادة 

تبعث السلطة البحریة في أقرب اآلجال إلى السلطة البحریة  ،أجنبيرفع علم سفینة موریتانیة إلى  عندما تنتقل
أو  ،وكذا نسخ تقاریر التحققات الشھادةالسفینة أو أي معلومات أخرى متعلقة بتلك  ألمنالدولیة  الشھادةبنسخ  ةالجدید
یجب على الشركة السابقة أن تبعث كذلك في أقرب اآلجال إلى  ،تستغلھاكن ت شركة ما سفینة لم  تستغلعندما 

  السفینة. ألمنالدولیة المؤقتة  الشھادةأو تسھیل التحقق من  بالشھادةالمعلومات الخاصة  نسخالشركة الالحقة ب
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  :232المادة 
 لـ: النھائیة الشھادةمنح  حینإلى  السفینة بصورة مؤقتة ألمندولیة  شھادةیمكن منح  -1

 أو في حالة تسلیم أو في وضعیة ما قبل التشغیل أو إعادة التشغیل.شھادة سفینة ال تملك  .1.1
 الموریتاني رفع العلمإلى  تنتقلبلد أجنبي  علم ترفع. سفینة 2.1
  ،الموریتاني وانتقلت إلى رفع العلم) SOLAS 74نتسب بعد لـ(تبلد أجنبي لم  علم ترفع. سفینة 3.1
  .من قبل. شركة تتعھد بمسؤولیة استغالل سفینة لم تكن تستغلھا 4.1

  المؤقتة إال بعد: الشھادة. ال یمكن أن تمنح 2
 أمنالمصادق علیھ سلفا من طرف وكیل  األمنالسفینة واصطحاب نسخة من مخطط  أمن. تقییم 1.2

  السفینة.
  .ISPSیستجیب لمواصفات مدونة  لألمنالسفینة مزودة بنظام إنذار مبكر  تكون . أن2.2
  أشھر. 6االتفاقات الالزمة للتحقق األصلي أو التجدید تم اتخاذھا في أجل قدره  تكون . أن3.2
  .األمنالسفینة والطاقم تم تدریبھم على اإلجراءات الدائمة لمخطط  أمنالقبطان، ووكیل  یكون . وأن4.2

  
  :233المادة 
  المینائیة. والمرافقالسفن  أمن یصدرھا الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة فحوى وطرق تطبیق خطط مقرراتتحدد 

  
  السفینةفي اإلنذار  شبكةالسابع:  الفصل

  
  :234المادة 

  إنذار: بشبكةیجب أن تكون السفن الموریتانیة التالیة مزودة 
 2004السفن المبنیة ابتداء من فاتح یولیو  .1
 500اإلجمالیة  حمولتھاتفوق التي و السوائب ناقالتالغاز  ناقالتكیمیائیة، المواد ال ناقالت، ناقالت الزیت .2

خ أول زیارة للمنشأة الرادیوكھربائیة التي أو على أبعد تقدیر عند تاری 2004قبل فاتح یولیو  والمبنیةطن 
 .2004تمت بعد فاتح یولیو 

ووحدات الحفر المتنقلة في  طن 500اإلجمالیة التي تساوي أو تفوق  حمولةاألخرى ذات ال البضائعسفن  .3
أو على أقصى تقدیر في تاریخ أول زیارة للمنشأة  2004عرض البحر والمبنیة قبل فاتح یولیو 
 .2004الرادیوكھربائیة التي تمت بعد فاتح یولیو 

  
  :235المادة 
 إنذار السفینة: شبكةل فعّ تعندما   -1

من السفینة لألرض من شأنھ التعریف بھا واإلبالغ عن  أمنیجب إطالق وإبالغ الشركة بإنذار  .1.1
 .خطرمھدد أو في  أمنھاموقعھا مشیرا إلى أن 

  سفن أخرى.. یجب أن ال ترسل ھذا اإلنذار إلى 2.1
  السفینة. فياإلنذار  یسمع. یجب أن ال 3.1
  أو إعادة تفعیلھ. ئھانتھاواصل اإلنذار حتى ت. یجب أن ی4.1

  یجب أن یكون نظام اإلنذار:  -2
، ولكن یجب أن ال یطلق على األقل و من مكان آخر مقصورة القیادة. قابال للتفعیل ابتداء من 1.2

  بطریقة غیر مقصودة.
  .OMIمن طرف  معاییر التشغیل المعتمدةل یستجیب. أن 2.2

 تعلیماتاحترام  شریطةالمتعلقة بالنظام عن طریق استعمال المنشأة الرادیوكھربائیة الموجودة  للتعلیمات یستجیب. 3
  معدلة.كما ھي ) SOLAS 74من ( IV الفصل

  
  :236المادة 

، تـُـبلغ بھ فورا الدولة أو الدول المجاورة من سفینة موریتانیة صادر أمنالسلطة البحریة إنذار  تستقبلعند ما  .1
 .الحالفي  فیھ تستغلللمكان الذي 

أجنبیة، تـُـبلغ بھ فورا الدولة التي ترفع السفینة علمھا. من سفینة  صادر أمنالسلطة البحریة إنذار  تستقبلعند ما  .2
 .الحالوحسب الحالة، الدولة أو الدول المجاورة للمكان الذي تُستغل فیھ السفینة في 
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 : التلوث البحري الناجم عن السفنالجزء الثالث

  
  :عمومیاتاألول:  الفصل

  
  :237المادة 

الموریتانیة كما ھو  سیادة الجمھوریة اإلسالمیةوأقانون على المیاه اإلقلیمیة الخاضعة ل المدونة ھذه طبقت -1
 :وما تحت القاع في البحر القاعوكذا على محدد في ھذه المدونة 

 راالبح أعاليفي  حتىالموریتاني  التي ترفع العلمالسفن  ىعل -
 السفن األجنبیة المتواجدة في المیاه الموریتانیةعلى  -

لبحریة الوطنیة وال على سفن الدولة الموریتانیة األخرى أو ل التابعة سفنالعلى  المدونة ھذه أحكامال تطبق  -2
 غیر تجاریة للدولة. لمصلحةالتي تستغل أو الموجھة حصریا 

حتى على ما وراء المیاه الخاضعة  1973" وابروتوكولھا الصادر سنة 69تدخل تطبق ترتیبات اتفاقیة " -3
 السفینة المعنیة. جنسیة تأیا كان ةالموریتانی للقوانین

 بالمقتضیات التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بـ: ھذه المدونة أحكامال تخل  -4
 حمایة الوسط البحري -
 حمایة المصادر البیولوجیة والسمكیة البحریة -
 الخاصة األخرى یةمینظتوال یةیبات التشریعكل الترت -

  
  فن: الوقایة من مختلف أشكال التلوث البحري الناجم عن الس الثاني الفصل

  
  الزیوت: الوقایة من التلوث البحري الناجم عن األول القسم

  
  :238المادة 

أو خلیطھا في المیاه الموریتانیة على كل  الزیتیةالمواد  إلقاءر ظیحالرابع أدناه،  القسم أحكام شریطة مراعاة) 1
  إال في حال توافر الشروط التالیة: الزیوتالت ناقسفینة غیر 

 الطریقفي ھي  و بإلغائھتقوم السفینة  -
 اإلبحار خارج المیاه اإلقلیمیةبتقوم السفینة  -
 جزء في الملیون 100أقل من بإلغائھا ح ویكون تركیز نسبة الزیوت المسم -
 اءالمالزیت عن فصل  وجھاز ملقاةالمنظومة تحقق من المواد و ةرقابة مستمر منظومةالسفینة  تستخدم -

 . 73/78مربول من  1من الملحق  16منشأة أخرى منصوص علیھا في النظام أي إضافة لنظام تصفیة أو 
في  جزء من الملیون 15أو یساوي  تركیزھا قلالتي ی الزیوتخلیط  إلقاءعلى أعاله  1الفقرة  أحكام) ال تطبق 2

  .حال ما لم تكن تمتزج بالماء
إال إذا  ،فإن نفایات من ھذا القبیل تعد محظورة ،أدناهوباستثناء ترتیبات الجزء الثالث  الزیوت) فیما یتعلق بناقالت 3

  توفرت الشروط التالیة:
  المحددة للمیاه اإلقلیمیة. األساس میل بحري من خطوط 50وعلى بعد السفینة أثناء إبحار النفایات  إلقاءبم اقیال -
من الكمیة  1/15000ال تتجاوز  ملقاةاللترا للمیل البحري والكمیة اإلجمالیة  60ال تتجاوز  ةیناآل الملقينسبة  -

  اإلجمالیة للحمولة الخاصة التي تتأتى منھا النفایات.
كما تنص علیھ القاعدة  ترشیحلنفایات وكذلك استعمال مجموع صھاریج ا وتحقق منرقابة مستمر  إشراف و نظام -

  . 73/78مربول من  1من الملحق  3- 15باستثناء الحاالت المنصوص علیھا في المادة  15
  .المنفصلةأو  الصابورة الذاتیة مواد إلقاءعلى أعاله  3و1الفقرات  أحكام) ال تطبق 4
) في حالة استكشاف واستغالل الموارد المعدنیة في عمق البحر یمكن للوزیر المكلف بالبحریة التجاریة أن 5

والبیئي في الوسط البحري للمنطقة یرخص بشكل استثنائي شریطة أن ال یضر ذلك بالتوازن البیولوجي والسمكي 
میل بحري من  40وعلى مسافة تزید على أعاله  3مثل ھذه النفایات كما تنص على ذلك الفقرة  إلقاءب المعنیة

  الشواطئ 
  

  :239المادة 
بالشروط  قذفھاالتي ال یمكن  الزیتیةالمواد نفایات  استقبال،على متن السفینة أو تجعل مؤقتا في منشآت  ،تحفظ

  . 73/78مربول من  1من الملحق  9من القاعدة  4و2و1المذكورة في الفقرات 
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  :240المادة 
 حمولتھاوكل سفینة أخرى  طن 150اإلجمالیة تساوي أو تفوق  حمولتھا زیوتیجب على كل ناقلة  -1

لمواد ل جالس تحوزو للحمولة أن للتشغیل أ زیتیةمواد وھي تحمل  طن 400اإلجمالیة تساوي أو تفوق 
من الملحق  3(عملیات في داخل قطاع الماكینات) بالشكل المنصوص علیھ في الھامش  1، الجزء الزیتیة

 . 73/78مربول من  1
(عملیات  2الجزء  الزیتیةالمواد أعاله أن تمتلك سجل  1معنیة في الفقرة  زیوتیجب كذلك على كل ناقلة  -2

  )73/78مربول من  1من الملحق  3بالشكل المنصوص علیھ في الھامش مواد الصابورة وتتعلق بالحمولة 
، على أن یتم أیضا التوقیع من طرف الضابط منھ كل صفحة القبطان الذي یدون النفایات یوقع حیث

 .ة قذفعملی على كلالمسؤول 
ویجب االحتفاظ بھ على متن السفینة ثالث  النظامي.السجل المالحي جزء من  الزیتیةالمواد عد سجل ی -3

التفتیشات المقام بھا من طرف  أثناءانطالقا من تاریخ آخر تسجیل كما ینبغي أن یقدم في أي لحظة  سنوات
  دارة البحریة التجاریة.التابعین إل المختصینوكالء ال

 
 :241المادة 

اإلجمالیة  حمولتھاوكل سفینة أخرى  طن 150اإلجمالیة تساوي أو تفوق  حمولتھا زیوتیجب على كل ناقلة 
 استعجاليمخطط ـ"تحتفظ على متنھا بللتشغیل أو للحمولة أن  زیتیةمواد وھي تحمل طن  400تساوي أو تفوق 

مصادق علیھ من طرف السلطة البحریة ومعد حسب الترتیبات  "الزیتیةالمواد التلوث عن طریق  لمكافحة
 MEPC 54)ومطابق لمتطلبات قرار (  73/78مربول من  1ملحق من ال 26المنصوص علیھا في القاعدة 

32.  
  

  
  الصابورة : الوقایة من التلوث البحري عن طریق میاه الثاني القسم

  
  الملوثة:الصابورة : میاه األولالفرع 

  
  :242المادة 

ھا حمولت تساويزیوت یجب على كل ناقلة   73/78مربول من  1من الملحق  13ترتیبات القاعدة  تحت طائلة
تبحر  طن 400اإلجمالیة ال تقل عن  حمولتھا للزیوتوكذا كل سفینة غیر ناقلة  طن 150اإلجمالیة أو تقل عن 

الملوثة حتى التخلص منھا  میاه الصابورةبالموریتاني أن تحتفظ على متنھا  القانونفي المیاه الخاضعة للسیادة أو 
  في منشآت االستقبال على األرض.

  
  : 243المادة 

یجب  طن 10.000و أقل من طن  400اإلجمالیة أو تزید على  حمولتھا تساويزیوت كل سفینة غیر ناقلة 
من  1من الملحق  16من القاعدة  4علیھا أن تكون مزودة بجھاز تصفیة للمحروقات مطابق لترتیبات الفقرة 

إذا  14من القاعدة  1المذكورة آنفا أو الفقرة  16من القاعدة  2وأن تتطابق مع ترتیبات الفقرة ، 73/78مربول 
  السائلة. الزیتیةالمواد كانت محملة بكمیات كبیرة من 

  
  :244المادة 

 یجب أن تكون مزودة بـ:طن  10.000اإلجمالیة أو تزید على  حمولتھا تساويكل سفینة   -1
 معدات تصفیة -
 إنذار شبكة -
 ھذه الموادعندما یكون تركیز في البحر  الزیتیةمن المواد خلیط  كل  لقاءإلنظام یمكن من التوقیف الفوري  -

 .جزء من الملیون 15یتجاوز  ملقاةال
نظام أو بال ابعد مرورھ الزیتیة المقذوفة في البحرالمواد كون  خلیط یبحیث  التصفیةیجب أن تصمم معدات   -2

  ،الزیتیةمن المواد  جزء في الملیون 15أقل من  ذا تركیز نسبتھ نظمةاأل
 .المسموح بھ أن یتجاوز الحد التركیز ما یوشك عنداإلنذار  شبكة نبھتأن  یجب  -3
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  :245المادة 
مجھزة قدر اإلمكان بصورة  طن 400یجب على السلطة البحریة أن تتأكد من أن السفن ذات الحمولة التي تقل عن 

من  1وخلیطھا والتخلص منھا طبقا لترتیبات السطر ب من الفقرة  الزیتیة المواد تضمن الحفاظ على متنھا على
  . 73/78مربول من  1من الملحق  9النظام 

  
  المعزولة وأمیاه الصابورة النظیفة  : الثانيالفرع 

  
  :246المادة 
المعزولة في المیاه الموریتانیة إال في حالة معالجتھا بما فیھ  أو یحظر التخلص من میاه الصابورة النظیفة  -1

 الكائنات البحریة الضارة وعلى عوامل األمراض و تبیدھا. تعمل ضدالكفایة عن طریق تقنیة مطابقة للنظم 
أو ذات تأثیر دائم على  تكون سامة ال وعلى ھذه المواد المستعملة في معالجة میاه الصابورة أن  -2

 البیولوجیة.المجموعات 
  

 :247المادة 
 یجب أن یتوفر على متن السفینة وصف مفصل لطرق المعالجة المتبعة بلغتین من ضمنھما اإلنجلیزیة.  -1
 طاقمھا.ال تضر الطریقة المتبعة بسالمة السفینة أو ن یجب أ  -2

  
  : الوقایة من أشكال التلوث البحري األخرى:الثالث القسم

  
  : الوقایة من التلوث البحري عن طریق األولالفرع 

  سائبة المحمولة بطریقة المواد السائلة الضارة
  

  :248المادة 
 :لـفي البحر  إلقاءأدناه یحظر كل  4القسم  أحكام ةمراعامع   -1

و   73/78مربول من  2من الملحق  3مواد سائلة ضارة من الفئات أ.ب.ج.و.د. المحددة في القاعدة  -
 من الملحق المذكور. 2و 1الھوامش 

 مواد مصنفة مؤقتا في ھذه الفئات -
 . 73/78مربول من  2من الملحق  1میاه الصابورة باستثناء النظیفة منھا كما ھو محدد في القاعدة  -
 ،میاه تنظیف الصھاریج -
 نفایات أخرى تشتمل على مواد مشابھة -

كل ل لقاءباإلإال أن التخلص من مواد سائلة ضارة مشابھة یعد مسموحا بھ عندما تحترم الشروط الخاصة  -2
 . 73/78مربول من  2من الملحق  5فئة على حدة كما تنص علیھ القاعدة 

  
 :249المادة 

یجب أن تمتلك "سجل حمولة" معد بشروط   73/78مربول من  2ملحق الكل سفینة تطبق علیھا ترتیبات   -1
 المذكور آنفا. 2من الملحق  4من الملحق المذكور ومطابق للنموذج المحدد في الھامش  9القاعدة 

لتلك النفایات  إلقاء، وكل عملیة ملقاةصفحة من ھذا السجل تحمل توقیع القبطان الذي یسجل النفایات الكل  -2
  لیات. توقع من طرف الضابط المسؤول عن العم

لمدة ثالث سنوات من ھا متن ىاالحتفاظ بھ علیجب ي للسفینة ونالقانو المالحة سجلجزء من  ھو الحمولة سجل -  3
في أي وقت خالل عملیات التفتیش من قبل موظفین مختصین من مدیریة البحریة  ، ویمكن تقدیمھخر تسجیلآتاریخ 

  التجاریة.
    

  الوقایة من التلوث البحري – الثانيالفرع 
  الناجم عن میاه الصرف الصحي للسفن

  
  : 250المادة 

 في البحر ممنوعا إال إذا كانت شروط الطحن والتطھیر الملوثةالمیاه  إلقاءیعتبر  ،اآلتي 4القسم  أحكاممع مراعاة 
  .73/78مربول من  4والمعالجة قد تم القیام بھا طبقا لما ھو وارد في الملحق 
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  : 251المادة 
متوفرة على  األخیرة السفن یجب أن تكون ھذهب الخاصة لقاءاإل بأنابیباالستقبال  منشآت أنابیبمن أجل ربط  

  . 73/78ربول اممن  4من الملحق  11مطابقة لما ھو وارد في القاعدة  وصالت قیاسیة
  

  : الوقایة من التلوث البحري بالمواد الضارة المحمولة الثالثالفرع 
  الصھرجیة أو العربات الصھرجیة والشاحنات المتنقلةالصھاریج و والحاویات  العبواتبحرا داخل  

  
  :  252المادة 

صھاریج الحاویات أو الأو  العبواتالمواد الضارة المحمولة في  إلقاء یمنعاآلتي  4القسم  أحكاممع مراعاة  -1
 .الصھرجیة عرباتالأو  الصھرجیة شاحناتالأو  المتنقلة

إذا كانت فارغة وسبق أن حملت تلك  أعاله 1المذكورة في الفقرة  ینطبق نفس الحكم على تلك الوسائل -2
 البحري. بالوسطالمواد إال في حالة اتخاذ اإلجراءات االحترازیة الكافیة للتأكد من عدم احتوائھا على مواد ضارة 

 : النقل من االنواعھذه على "  IMDG"مدونة ة مدونة نقل البضائع الخطیر أحكام تطبق -3
 تلك الموجودة على الئحة أو بیان خاص یشیر إلى مكانھا أو  -
 یحدد مكان المواد أو البضائع. رصرصةمخطط  -

  
  : الوقایة من تلوث البحر بنفایات السفن الرابع الفرع

  
  : 253المادة 

  ، یحظر ما یلي : ةاآلتی 4القسم  حكامأمع مراعاة  
البالستیكیة في البحر وباألخص حبال الربط وشباك الصید وكذا أكیاس القمامة تفریغ كل األشیاء أو المواد  -

 البالستیكیة.
میال بحریا من خطوط  25ن م أقلاألثقال ومواد التغلیف ومواد التبلیط والتغلیف العائمة على بعد  تفریغ -

 المحددة للمیاه اإلقلیمیة. األساس
یاه اإلقلیمیة أو على المحددة للم األساسمیال بحریا من خطوط  12في البحر على بعد یقل عن  ال یفرغأن  -

طحنھا أو تقطیعھا بالنسبة للنفایات الغذائیة أو كل نفایات تم میال بحریة إذا كانت األشیاء قد أ 03أقل من 
 أخرى.

  
 :  254المادة 

 15و كل سفینة تحمل أكثر من  طن 400الخام أو تزید على  حمولتھاكل سفینة تساوي یجب أن تتوفر   -1
مربول من اتفاقیة  3النفایات حسب المعاییر المحددة في الملحق  إلقاءوشخصا على سجل لعملیات تفریغ 

73/78 . 
وتوقع كل عملیة . الملقاةشیاء األالذي یدون فیھ  القبطانھذا السجل من طرف  توقع جمیع صفحاتیجب أن   -2

 .من طرف المسؤول عنھا إلقاء
للسفینة، ویجب حفظھ على متنھا طیلة  السجل المالحيالنفایات جزءا من  إلقاءویعتبر سجل عملیات تفریغ   -3

التي یقوم بھا الوكالء  التفتیشسنتین اعتبارا من تاریخ آخر تدوین وأن یمكن تقدیمھ في أي وقت عند عملیات 
 المختصون في إدارة البحریة التجاریة.

  
  الوقود صھریجالموجودة في  الزیتیةبالمواد البحر  : الوقایة من تلوث الخامسلفرع ا

  
  :  255المادة 

السفینة إال  صھاریج وقودفي  ةالموجود الزیتیةالمواد  إلقاءحظر یاآلتي،  الرابعالقسم  حكامأمع مراعاة  -1
ویكون  ،مغلق وبسطحمزودة ومجھزة بحاویة  طن 100الخام أو تزید على  حمولتھابالنسبة للسفن التي تساوي 

 : الغاطس جزؤھا 
 .تزوید السفینة  بالوقود أو زیوت التشحیم السائبةاء نأث الزیتیةالمواد  سكبقادرا على منع تسرب أو  -
و ضعف ذلك إذا كانت  طن 400الخام للسفینة تقل عن  حمولةعلى األقل إذا كانت ال 3م 0.08 حجملھ  -

 تساوي أو تزید
 یؤثر على توازن السفینة أو سالمة الطاقم.ال  -
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 أعاله إذا كانت السفینة :  1الفقرة  أحكامال تطبق  -2
 المكشوف أو السطح على الزیتیةالمواد  إلقاءیمنع  مسافنةتتوفر على نظام  -
مزود مم على األكثر  51قطره  تحویلتتوفر على أنبوب   ملؤھا عادة بشاحنة یتم صھاریج وقودتتوفر على  -

 توماتیكي.اوتوقف  برأس
  

  أو التفریغ في البحر لقاءاإلأو  الرمياستثناءات من حظر :  الرابعالقسم 
  

  :  256المادة 
المواد  تفریغأو  إلقاء أورمي  أعاله المتعلقة بمختلف عملیات حظر األول والثاني والثالثاألقسام  أحكامال تطبق 

  أو غیرھا في البحر بالنسبة لما یلي :  الزیتیة
 البشریة في البحر. األرواحجل إنقاذ أجل ضمان سالمة السفینة أو من أعندما تتم العملیات من  -1
أنھ قد اتخذ احتیاطات  قبطانھاتجھیزات السفینة بشرط أن یثبت  تلفعندما تكون العملیات ناجمة عن  -2

 التفریغ من أجل منعھا أو الحد منھا.معقولة بعد تلف التجھیزات أو اكتشاف عملیة 
جل الحد من أجل مكافحة تلوث أو من أم من ت عندما یكون تفریغ تلك المواد السائلة الضارة أو المختلطة قد -3

 األضرار مع مصادقة السلطة البحریة.
 المكونة من األلیاف اإلصطناعیة منع ضیاع الشباكل عندما تكون كافة اإلجراءات االحتیاطیة قد تم اتخاذھا -4

 جل إصالحھا.أأو تركھا في البحر بسبب حادث عارض لھذه الشباك أو المواد المستخدمة من 
 في حالة الظروف القاھرة. -5

  
  :  257المادة 

تم أنھ على عن تبریره بتقدیم األدلة  القبطانأو تفریغ لمواد في البحر یعتبر متعمدا إذا عجز  إلقاء رمي أو كل
عطب باتخاذ كافة اإلجراءات االحتیاطیة لمنعھ الإثر  ھامیق ثبتأ ریة أوشالب األرواحلضمان سالمة سفینتھ أو سالمة 

أعاله وكذا في التقریر  األول والثاني أو الحد منھ ودون ذلك حسب كل حالة في السجالت الواردة في القسمین 
  المفصل حول الحادثة.

  
 السفن الناجم عنالبحري  تلویثالالوقایة من  ھاداتوش: التفتیش  الثالثالفصل 

  
  : 258المادة 
 األحكام، وبغض النظر عن كل 73/78مربول تفاقیة األمم المتحدة حول القانون البحري واتفاقیة ال ااحترام

 –جل حمایة البیئة كافة التدابیر الضروریة لكي تضمن أاألخرى فإن السلطة البحریة تتخذ من  القانونیةالتشریعیة و 
كافة اإلجراءات الضروریة لضمان  –البشریة في البحر  األرواحاحترام القواعد المتعلقة بحمایة  عالوة على

  یتعین أن یكون طاقمھا یستجیب لشروط اللیاقة البدنیة والكفاءة المھنیة. ، كماجاھزیة كل سفینة
  

  والمعاینات: التفتیش األولالقسم 
  

  :  259المادة 
وكذا كل سفینة أخرى تساوي  طن 150الخام أو تزید على  حمولتھاتساوي  زیوتتخضع كل ناقلة  -1

الواردة في القانون الحالي طبقا ألحكام  المعایناتترفع العلم الموریتاني، لنفس  طن 400الخام أو تزید على  حمولتھا
 .73/78مربول ل  1من الملحق  4القانون الوطني وللقاعدة 

 عبواتنفایات أو أي  میاه ملوثة أوضارة أو سائبة نفس الشيء بالنسبة للسفن التي تحمل مواد سائلةینطبق و -2
 . 73/78مربول من  5و 4و 2وحاویات تنطبق علیھا ترتیبات الملحقات أأخرى 

  
  : 260المادة 
إلى شركات التصنیف التي أبرمت معھا المنظمة  والمعایناتلسلطة البحریة أن تفوض صالحیات التفتیش ل یجوز

المعتمد من  A739 (18)البحریة الدولیة اتفاقیة تنسیق أو إلى الھیئات المعتمدة المستجیبة للمعاییر المحددة بالقرار 
  .1993نفمبر  04المصادق علیھ بتاریخ والمنظمة البحریة الدولیة  طرف
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  الوقایة من التلوث البحري شھادات:  الثانيالقسم 

  
  :  261المادة 

أو كل  طن 150الخام أو تزید على  حمولتھاترفع العلم الموریتاني تساوي  زیوتكل ناقلة یجب أن تتوفر  -1
المواد دولیة للوقایة من التلوث بواسطة  شھادة، على "طن 400الخام أو تزید على  حمولتھاسفینة أخرى تساوي 

وأعدتھا شركة  73/78مربول من  1وما یلیھا من الملحق  5طبقا لترتیبات القواعد  معدة (IOPP) "الزیتییة
 .معترف بھاتصنیف 

، لنظام تقییم 73/78مربول ل 1من الملحق  21و 20القاعدتین  تخضع تلك السفینة عند دخولھا حقل تطبیق -2
یم حالة السفینة شرطا في یكما ھو معدل. تعتبر عملیة تق OMI MEPC 94 (46)د بالقرار مالمعت حالة السفینة

 ، بھذا التقییم.المعترف بھاتقوم شركات التصنیف  .الزیتیةبالمواد الدولیة للوقایة من التلوث  الشھادةصالحیة 
دولیة للوقایة  شھادةتتوفر على"ضارة یجب أن سائبة كل سفینة ترفع العلم الموریتاني تحمل مواد سائلة   -3

 2وما یلیھا من الملحق  11منوحة طبقا لترتیبات القواعد مالضارة "  السائبة من التلوث المرتبط بنقل المواد السائلة
 .معترف بھاشركة تصنیف  من طرف  78/73مربول ل 
دولیة للوقایة من التلوث بالمیاه المستخدمة  شھادةعلى  كل سفینة ترفع العلم الموریتاني تتوفریجب أن  -4

 4طبقا لترتیبات القواعد  المعترف بھاإحدى شركات التصنیف   صادرة عنوسنوات على األكثر  05لفترة  ممنوحة
 باستثناء الحاالت الواردة في :   78/73مربول ل  4وما یلیھا من الملحق 

الدولیة للوقایة من التلوث  بالشھادةالمتعلقة   78/73مربول ل  1من الملحق  8من القاعدة  3و 2الفقرتین  -
  الزیتیةبالمواد 

الدولیة للوقایة من  بالشھادةالمتعلقة   78/73مربول من  2من الملحق  12من القاعدة  3و  2الفقرتین  -
  الضارة ، السائبة  السائلة  دالمواالتلوث المرتبط بنقل 

الدولیة للوقایة من  بالشھادةالمتعلقة   78/73مربول ل  41من الملحق  7من القاعدة  6و 5الفقرتین  -
  التلوث بالمیاه المستخدمة.

  
  :  262المادة 

كما صادقت علیھا  )ISM(مدونة  واستغالل السفن والوقایة من التلوث إلدارة السالمةتطبق أحكام المدونة الدولیة 
 الزیوت، على ناقالت 1993نفمبر  04بتاریخ  A 741  (18)الجمعیة العامة للمنظمة البحریة الدولیة في قراراھا

  .ه المدونةمن ھذ 169إلى  165التي ترفع العلم الموریتاني في الظروف الواردة في المواد 
  

  :  263المادة 
ملوثة وخطیرة أو من  اخرى تنقل موادأاألجنبیة أو كل سفن أجنبیة  الزیوتتمارس السلطة البحریة على ناقالت 

"التفتیش في المینائیة أو األرصفة الموریتانیة، صالحیات  المرافقشأنھا أن تلوث، حاضرة في المیاه أو الموانئ أو 
األمم المتحدة  من اتفاقیة 220إلى  218والمواد   78/73مربول من  5كما ھو وارد في المادة  الموانئ األجنبیة"

  .بايمونتیكو خلیج في 1982دجمبر  10الموقعة بتاریخ  البحارحول قانون 
  
  

  في البحر  لقاءاإلأو  الرمي: إلزامیة اإلشعار في حالة الرابعالفصل 
  أو التلوث البحري

  
  :  264المادة 

أو أي مواد أخرى ملوثة أو  زیتیةمواد سفینة ترفع العلم الموریتاني تنقل أو على متنھا  قبطانكل یلزم  -1
برفع خطیرة أو یمكن أن تكون ملوثة أو خطیرة كما ھو محدد في القانون الوطني أو الدولي، فور اطالعھ على ذلك 

 السلطة المختصة في الدولة التي ھو أقرب إلى شواطئھا إلى السلطة البحریة أو حسب موقعھ تقریر مفصل إلى
 حول: 
 "69التدخل " المقصود في اتفاقیة معنىالر بفي البح ، یتعرض لھ،كل حادث -
 بالمعنى الوارد في الزیتیةالمواد بكل حادث یقع على متن سفینتھ مؤدیا أو من شأنھ أن یؤدي إلى تلوث  -

  (OPRC 90) 1990الدولیة لإلستعداد والتصدي والتعاون في میدان التلوث الزیتي لعام  تفاقیةاإل
 أو كل وجود لھا. الزیتیةالمواد كل حادث یالحظھ في البحر مؤدیا إلى تفریغ  -
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یزید على كمیة أو معدل ما ھو مسموح  أثناء تشغیل السفینة رةاأو المواد السائلة الض الزیتیةللمواد  إلقاءكل  -
 . 78/73مربول بھ في 

أو  صھریجیة أو شاحنات متنقلةأو حاویات أو صھاریج  عبواتللمواد الضارة في  إلقاءأو احتمال  إلقاءكل  -
 .صھریجیة عربات

 
یصبح اإلشعار الالزم من مسؤولیة  القبطانالسفینة أو نقص أو تعذر الحصول على تقریر  إخالءفي حالة  - 2

  ھم.أي من المسیر أو مستغل السفینة أو وكیل المجھزالشاحن أو 
  
  أیضا بصفة عامة على :  1الفقرة  أحكامتطبق  - 3

المینائیة الواقعة على تراب الجمھوریة اإلسالمیة  المرافقوغیرھا من  والمراسيمسؤولي الموانئ  -
 الموریتانیة.

 السفن وقوادھا ومالحي الطائرات المدنیة  قباطنةجمیع  -
السفن التي  قباطنةالطائرات المكلفین بالرقابة والتحري في البحر وكذا جمیع  مالحيوالسفن  قباطنةعلى  -

  غیر تجاریةتملكھا الدولة وتستغلھا أو المخصصة حصریا لخدمة 
 قباطنة، ، وإذا تعذر ذلكالسفن التي تقدم المساعدة أو اإلغاثة لسفینة متضررة من مثل ھذه الحوادث قباطنة -

 السفینة أو السفن القاطرة.
 

  :  265المادة 
ن یانوقالسیادة أو السفینة أجنبیة یبحر في المیاه الواقعة تحت  قبطانعلى كل  ،إلزاما الواردة أعاله، األحكامتطبق 

فور وقوع خطر أو تھدید لسالمة المالحة وحمایة الطواقم والمنصات الحفریة المعلن عنھا بانتظام ذات  ةموریتانیال
وكذا أنظمة مساعدة المالحة وغیرھا من التجھیزات والمنشآت واستغالل وحفظ وتسییر المصادر  ،الموقع المحدد

وحمایة البیئة البحریة  وما تحت قاعھالبحر  قاعفي المیاه المتاخمة ل غیر بیولوجیھالطبیعیة بیولوجیة كانت أم 
مثل  تبحر والكشوف الھیدروغرافیة إذا أدالبحث العلمي في ال وكذلك من أجلھوالتحكم فی من التلوث والوقایة والحد

  .والصحیة جبائیةالو وكذا للنظم والقوانین الجمركیة  ھذه األحداث إلى مخالفة لھذه المدونة
  

  : اإلجراءات واإلنذار الخامسالفصل 
  

  :  266المادة 
الموریتانیة، یكون كل حادث یصیب سفینة موریتانیة أو سفینة ترفع علما أجنبیا یقع في المیاه اإلقلیمیة  -1

 موضع تحقیق خاص تقوم بھ السلطة البحریة وتقدم نتائجھ إلى المنظمة البحریة الدولیة في الحاالت المنصوص
 . 78/73مربول من  12من المادة  2في الفقرة  علیھا

، فإن السلطة البحریة تحیل إلى السلطة التي یتبع لھا علم السفینة بإحداث أضرار سفینة أجنبیة تھمـُـتعندما  -2
 امتعلق اكل دولة یمسھا الحادث أو یمكن أن یمسھا، تقریرإلى  وعند االقتضاءحتى وإن كانت ترفع العلم الموریتاني، 

 طبقامواد ضارة  إلقاء یؤدي أو من شأنھ أن یؤدي إلى ،في المیاه الخاضعة للقانون الموریتاني الذي وقعبھذا الحادث 
 . 78/73مربول من  8ظروف الواردة في المادة لل
  

  :  267المادة 
أو مواد أخرى ضارة أو  زیتیةمواد سفینة تنقل على متنھا  أليفي البحر أو حادث  تلففي حالة حدوث  -1

خطیرة أو یمكن أن تكون ضارة أو خطیرة ویحتمل أن تشكل خطرا على الحیوانات أو النباتات البحریة في الشاطئ 
وابرتوكولھا  "69التدخل "من اتفاقیة  4- 2لمعنى الوارد في المادة ل طبقا ذات صلة،أو بیئتھ أو أیة مصلحة أخرى 

مستغل السفینة یمكن أن یتلقى إنذارا باتخاذ كافة التدابیر الضروریة لمواجھة ھذا ومالك أو أ مجھز، فإن 1973لسنة 
 الخطر.

إذا لم یؤد ھذا اإلنذار إلى تسویة ودیة مسبقة ولم یترك أثرا أو لم تترتب علیھ النتائج المنتظرة في األجل   -2
فإن السلطة البحریة یمكن أن تتخذ كافة التدابیر الالزمة  ،على وجھ االستعجال إصدارھا بشكل نافذالمحدد أو تم 

أو المالك أو المستغل وتحصل مبلغ تكالیفھا من ھؤالء  المجھزوتنفذ اإلجراءات الضروریة على نفقة ومسؤولیة 
 حسب الشروط الواردة في النظم المعمول بھا والمتعلقة بتسخیر الممتلكات والخدمات.

الدومین العمومي ة أیضا على السفن في حالة إصابتھا بالتلف أو بحوادث في المادة الحالی أحكامتطبق  -3
 الموریتانیة ومداخلھا. والمراسيالمینائیة  والمرافقوكذا الموانئ  البحري
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  الزیتیةبالمواد : مكافحة التلوث البحري  السادسالفصل 
  :  268المادة 

 .الزیتیةبالمواد شرف على عملیات مكافحة التلوث البحري یالمكلف بالبحریة التجاریة و ریر الوزحضّ یُ  -1
وقوع تلوث عارض  ةالخطة االستعجالیة الوطنیة في حال ةالمعنی القطاعاتن بالتشاور مع حیّ یو یرعد الوزی -2

بالنسبة لكل الھیئات أو  والعالقاتوتبین على الخصوص األدوار  (POLMAR) خطة الزیتیةبالمواد 
 وكذا طرق تنفیذ العملیات.المصالح المشتركة 

 یحب أن یحترم إعداد خطة محاربة التلوث قواعد وإجراءات التعاون الواردة في االتفاقیة الدولیة لسنة -3
1990 (OPRC 90)   خذ في أوأن ت الزیتیةبالمواد حول التحضیر والمكافحة والتعاون في مجال التلوث

 سواء على المستوى الدولي أو اإلقلیمي أو شبھ اإلقلیمي.الحسبان أھداف التعاون لمكافحة مثل ھذا التلوث 
  

  مینأالتب مالك السفینة وإلزامیة: المسؤولیة المدنیة  السابعالفصل 
  الزیتیةبالمواد بالنسبة لألضرار المترتبة على التلوث  

  
  ةدالموجوالمواد  غیر  زیتیةبمواد : التلوث  األولالقسم 

  السفینة وقود صھاریجفي  
  

  :  269المادة 
 حسب الفصل الحالي :  -1

المنشئة للصندوق الدولي  1971المتضمنة إنشاء الصندوق، االتفاقیة الدولیة لسنة  1992تعني اتفاقیة  -
، كما ھي 1971دجمبر  18المعتمدة في ابروكسل بتاریخ  الزیتیةبالمواد عویض عن أضرار التلوث تلل

 .1992نفمبر  27بتاریخ ندن لالمعتمد في  1992معدلة بابرتوكول 
 حول المسؤولیة المدنیة بالنسبة 1969نة سحول المسؤولیة المدنیة تعني اإلتفاقیة الدولیة ل 1992اتفاقیة  -

 كما ھي معدلة بابرتوكول 1969نفمبر  29عتمدة في ابروكسل بتاریخ مال الزیتیةبالمواد ألضرار التلوث 
 .1992نفمبر  27بتاریخ  نالمعتمد في لند 1992

طبقا لترتیبات  المنشئ الزیتیةبالمواد صندوق الدولي للتعویض عن أضرار التلوث الیعني  1992صندوق  -
 المنشئة للصندوق. 1992اتفاقیة 

، "دثح"، "سفینة"، "مالك"اآلتي تعني العبارات والجمل  8والفصل  من أجل تطبیق الفصل الحالي -2
 حول المسؤولیة المدنیة. 1992من اتفاقیة  1في المادة  ھا الواردامعن "الزیتیةالمواد " و "التلوث أضرار"
  

  :  270المادة 
من  الزیتیةالمواد  إلقاءمسؤول عن أضرار التلوث الناجم عن تسرب أو  سائبة زیتیةمواد كل مالك سفینة تنقل شحنة 

  حول المسؤولیة المدنیة.1992السفینة المذكورة حسب الشروط والحدود المبینة في اتفاقیة 
  

  :  271المادة 
 بموجب ھذا القانون :  في الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیةالخسائر  دعوى تعویض عن تـُـرفعیمكن أن  -1

إذا كان ضرر التلوث الناجم عن الحادثة قد حدث في الحوزة الترابیة بما في ذلك المیاه اإلقلیمیة  -
  ).ZEE( الخالصةوالمنطقة االقتصادیة 

  یص ھذه األضرار.لاذھا من أجل الوقایة والحد أو تقاذ قد تم اتخإذا كانت إجراءات اإلنق -
لتقدیم  االالزم اتباعھ المسطرةأمام المحكمة المختصة في انواكشوط وھي التي تحدد حصریا الدعوى  ھذه تـُـرفع -2

  .لمسؤولیةمن امخصصات صندوق الحد توزیع  و طلبات التعویض
المستفیدة من حق التعویض، یتم تقلیص المبلغ المدفوع لكل صاحب طلب إذا لم یكن المبلغ كافیا لجمیع الطلبات   -3

 بالتناسب مع المبلغ المتاح.
  

  :272المادة  
  الزیتیة:المواد  إلقاءاألضرار الناجمة عن تسرب أو  بإصالحال یجوز إبداء أي مطالبة  - 1

  ضد مالك السفینة، -
  الضمان المالي حقھ ضد المؤمن أو الشخص الذي من -
  ،أشخاص آخرینضد  ،بصورة استثنائیة -

  بشأن المسؤولیة المدنیة. 1992على أساس اتفاقیة عام  إال
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خطإ، ارتكاب  عن أو منھ عن سھوناجم  الثلوث إذا ثبت أن ضرر ،مسؤولیتھ تقییملمالك السفینة  ال یمكنو – 2

  على األرجح. ،یُحتمل وقوعھ أن ھذا الضرر ب أو بعلم قصدعن  ة،شخصیبصفة 
  
متابعتھم من أجل مكن ت ال ،أضرارالتلوث في مساھمتھم  تـُـحتمل  تسببوا أو الذین یناألشخاص غیر المالك - 3

 سھوھم بصفةعن فعلھم أو  ةناتج األضرار تإذا كان إال من مسؤولیتھم ھم الحدال یمكنعلیھ، األضرار، وتعویض 
  .على األرجح ھذا الفعل أو مع العلم أن ھذا الضرر قد ینتج عنعن قصد  ةشخصی

  
  : 273المادة 

في التظلم ضد أي شخص ساھم في إلحاق عن أضار التلوث ال یمكن ألي ترتیب أن یؤثر على حق المالك المسؤول 
الضرر وخاصة الشاحن و/أو المالك أو من ترسل إلیھ الشحنة وكذا عند االقتضاء شركة تصنیف السفینة أو الھیئة 

  السلطة البحریة.المعتمدة من طرف 
  

  :  274المادة 
حول المسؤولیة المدنیة المتعلقة بالسفن التي تملكھا الدولة، فإن كل مالك  1992مع مراعاة ترتیبات اتفاقیة  -1

ترك ھذه یكشحنة ال یمكن أن  السائبة الزیتیةالمواد من  طن 2000سفینة ترفع العلم الموریتاني تنقل أكثر من 
مین أمن تلك االتفاقیة، توفرھا على ت 7الشروط الواردة في المادة  وفق ،ثبتـُـالبحریة إذا لم یالسفینة تباشر المالحة 

 .كل حدثعند  لغ مسؤولیتھبم تناسبعلى كفالة مالیة أخرى  وأ
 
، وھي التي تحدد 1من الضمانات المالیة الواردة في الفقرة  اإفادة التأمین أو غیرھتمنح السلطة البحریة  -2

 م وشروط الصالحیة.یإجراء التسل
 

  :  275المادة 
ة كشحن السائبة الزیتیةالمواد من  طن 2000یمكن ألیة سفینة تنقل أكثر من  الف الذي ترفعھ، مـَـلالعَ  أیا كان -1

 لم التفریغ أو التحمیل في موریتانیا أو تغادر ھذه األماكن إذا مرسىالمینائیة أو  المرافقأن تدخل أحد الموانئ أو 
یغطیھا تأمین  ،الزیتیةبالمواد لمالكھا بالنسبة لألضرار الناجمة عن التلوث المدنیة المسؤولیة  أن تكن لدیھا إفادة تثبت

أحد البنوك أو غیره من المؤسسات المالیة بمبلغ محدد حسب تطبیق حدود  من أو ضمانة مالیة أخرى مثل كفالة
 المسؤولیة كما ھي واردة في ھذه المدونة.

إذا كانت السفینة مملوكة لدولة، یجب أن تتوفر على إفادة تثبت أن مسؤولیة ھذه الدولة مشمولة في نطاق الحدود  - 2
  حول المسؤولیة المدنیة. 1992من اتفاقیة  5من المادة  1المبینة في الفقرة 

  
  :  276المادة 

 عتبارا من تاریخ وقوع الحادثة.تظلم لدى القضاء خالل ثالثة أعوام ا یـُـرفعحقوق التعویض إذا لم  تضیع -1
بعد ستة أعوام اعتبارا من تاریخ وقوع الحادثة المؤدیة إلى الضرر أو  المحاكم أمامالتظلم رفع أجل  ینقضي -2

 من تاریخ أول األحداث عندما تتمثل الحادثة في عدة وقائع.
 

  
  وقود السفینةبالتلوث :  الثانيالقسم 

  
  :  277المادة 

، "مالك مسجل"، "مالك سفینة"، "سفینة"حسب المعنى الوارد في القسم الحالي تعني الكلمات والعبارات التالیة : 
مدلوالتھا المقصودة في  ،"التلوثبأضرار "، "حادثة"، "إجراءات حمایة"، "الصھریجموجودة في  زیتیةمواد "

  .بوقود السفینةالتلوث  حول المسؤولیة المدنیة بالنسبة لألضرار الناجمة عن 2001مارس  23من اتفاقیة  1المادة 
  

  :  278المادة 
أو المنبعث من نفس السفینة حسب سببھ الوقود الموجود في السفینة یعتبر مالك كل سفینة مسؤوال عن الضرر الذي 

بوقود التلوث  حول المسؤولیة المدنیة بالنسبة لألضرار الناجمة عن 2001والحدود المبینة في اتفاقیة الشروط 
  .السفینة
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  :  279المادة 
  أعاله تطبق األحكام المتعلقة باختصاص محكمة انواكشوط في التظلم لدى العدالة وبتقادم ذلك التظلم كما ھو وارد

  .بوقود السفینةحالة التلوث على ثلة في نفس الظروف المما ،)271(المادة 
  
  

  :  280المادة 
أن یترك ھذه السفینة تباشر المالحة البحریة إال  طن 1000الخام  حمولتھاال یمكن ألي مالك سفینة تفوق  -1

المقصودة أعاله، توفره على تأمین  2001مارس  23من اتفاقیة  7إذا أثبت، حسب نفس الشروط الواردة في المادة 
حول  1976أو ضمانة مالیة أخرى تغطي المسؤولیة عن أضرار التلوث بمبلغ یساوي حدود المسؤولیة في اتفاقیة 

دون إمكانیة أن یتجاوز المبلغ المحسوب  الخاص بھا 1996یة في مجال الدیون البحریة وابرتوكول حد المسؤول
 طبقا لالتفاقیة المذكورة.

، طبقا 1إثبات التأمین أو الضمانة المالیة األخرى كما ھو وارد في الفقرة  شھادةتمنح السلطة البحریة تـُـعد و - 2
  المذكورة أعاله. 2001 مارس 23من اتفاقیة  7لترتیبات المادة 

  
  

  :  281المادة 
 أحد، أن تدخل أحد الموانئ أو طن 1000الخام  حمولتھاال یمكن ألیة سفینة مھما كان علمھا، تفوق  -1

 المقررة أعاله. الشھادةالشحن أو التفریغ الموریتاني إذا لم تكن تتوفر على  مرسىالمینائیة أو  المرافق
أن مسؤولیتھا مشمولة في الحدود المبینة في اتفاقیة  الشھادةإذا كانت السفینة ملكا لدولة، یجب أن تثبت  -2

حول حد المسؤولیة في مجال الدیون البحریة كما ھي معدلة، ولكن دون أن تتجاوز المبلغ محسوبا طبقا  1976
 .المذكورة التفاقیةل

  
 

  منصات الحفر  بفعل: التلوث البحري  الثامنالفصل 
  

  :  282المادة 
  یلي :  لفة، یقصد بالكلمات والعبارات ما، باستثناء وجود ترتیبات واضحة مخامن منظور ھذه المدونة

بما في ذلك اللوازم، مرتبطة باالستكشاف أو االستغالل في مجال  منظومةمنصة عائمة : كل منشأة أو  -
الوطنیة و التي تتوفر  القانونیةالمصادر المعدنیة في أعماق البحار الموجودة في المیاه الواقعة في الحوزة 

 فیھا الشروط التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بھا،
الموریتانیة حسب ما ھو محدد في  الخالصةلمنطقة االقتصادیة اوتربة وقاع الحوض القاري  :أعماق البحار -

 ھذا القانون،
مخصصة إلثبات ستخدام وسائل تقنیة ومالیة ھامة البحث عن مساحة محددة من أعماق البحر با :االستكشاف -

الوسائل وجود خامات قابلة لالستغالل اقتصادیا وتحدید طبیعتھا وقیمتھا وأبعادھا والعوامل التي تسمح بتحدید 
 الضروریة الستغاللھا.

 استخراج المصادر المعدنیة ألغراض تجاریة. :االستغالل -
السائلة أو الغازیة أو أي مواد معدنیة أخرى موجودة في أعماق البحار  الزیتیةالمواد ھي  :دنیةعالمصادر الم -

 الموریتانیة.
  

  :  283المادة 
 األرواحالمتعلقة بالسالمة البحریة وكذلك حمایة  ىم األخرظالن ا القانون وكافة القوانین أوھذ أحكامـ خارجا عن 1

الخاضعة للقوانین  هة عائمة توجد في المیاصالبحریة فإن كل من ةالبیئعلى  أو المحافظة حمایةالالبشریة في البحر و
یجب أن تمتثل ، تقوم بعملیات استكشاف أو استغالل أو معالجة المصادر المعدنیة في أعماق البحار الموریتانیة

الخام أو تزید  حمولتھاسفن التي تساوي ال ىالمطبقة عل 73تفاقیة ماربول امن  1من الملحق  21لترتیبات القاعدة 
  ومع مراعاة ترتیبات الفقرتین أ و ج من نفس القاعدة .  طن 400 ىعل
 الزیتیةالمواد أن تكون مسجلة في سجل  الزیتیةالمواد أو خلیط  الزیتیةالمواد تفریغ  ىدي إلؤال بد لكل عملیة ت - 2

  كما ھو وارد في ھذا القانون.   73/78من اتفاقیة ماربول  1من الملحق  3حسب نموذج الملحق 
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  284المادة 
انطالقا من  الزیتیةالمواد أو لخلیط  الزیتیةللمواد  إسالةأو  سكبو أ إلقاءفان كل ، مع مراعاة الترتیبات السابقة - 1

ضرار بالحیوانات أو بالنباتات البحریة أو بالصحة إلنھ اأأعاله من ش 282منصة حسب ما ھو وارد في المادة 
  .  73/78العمومیة أو التنمیة اإلقتصادیة أو السیاحیة للمناطق الساحلیة، یعتبر ممنوعا طبقا لترتیبات ماربول

قوم یعملیات االستكشاف أو االستغالل وحاالت التلوث العرضي خالل یجب أن تتخذ كافة التدابیر الفنیة لتفادي   - 2
 یریانھابالبحریة التجاریة بكافة عملیات التفتیش الفني التي  المكلف ریور مع الوزبالمعادن بالتشا المكلف ریالوز

  .الترتیباتفي ما یتعلق بھذه  مناسبة
من طرف الجمعیة العامة  1989اكتوبر  19) المعتمد بتاریخ 16( 649وخصوصا ترتیبات القرار رقم  - 3

كل وحدة متنقلة  ىللمنظمة البحریة الدولیة كما ھو معدل والمتعلقة ببناء وتجھیز وحدات الحفر المتنقلة، تطبق عل
  مصادر معدنیة في أعماق  البحار الموریتانیة.ل غتستللحفر تستكشف أو 

  
  :  285المادة 

حامل كل رخصة أن  ى، یجب علم مدونة البیئةاكل عملیة استكشاف أو استغالل، خاصة ضمن احتر قبل  -1
تكون مـُـعدة وأن  ،والبیئیة للوسط البحري في المحیط المرخص لھ البیولوجیة الحالة دراسة عن ،نفقاتھ على یـُـعد

 .مجال العلمي والبیولوجي والبیئيالھیئة أو شركة تستجیب، بصفة أعم، للمعاییر العامة المطلوبة في  من قبل
المكلف  ریبالبیئة والوز المكلف ریالوز لكر المكلف بالبحریة التجاریة وكذیالوز ىتتم إحالة التقریر إل  -2

 ویجب تجدیده: والمعادن بالنفط
  الرخصةمرة واحدة على األقل في السنة طیلة صالحیة  -
إذا وقع حادث مؤثر أو  ینالمعنی ءبطلب من الوزرا الرخصةفي أي وقت أثناء العملیة وعلى نفقة صاحب  -

من شأنھ أن یؤثر بصفة خطیرة على التوازن البیولوجي أو البیئي للوسط البحري و/أو یلحق الضرر 
 .الشاطئیةباألنشطة االقتصادیة أو السیاحیة في المناطق 

  
  :  286المادة 

یجب على المالك أو المستغل أو المشغل للمنصة التي تقوم بعملیات االستكشاف أو االستغالل للمصادر المعدنیة في 
  أعماق البحار الموریتانیة أن ینفذ ما یلي : 

 خطة سالمة بحریة  -
 بیئي. مخططبالنسبة للبیئة البحریة أو  خطیرةخطة استعجالیة في حالة وضعیة  -

  
  :  287المادة 

مالك أومستغل أو مشغل المنصة أو أي شخص آخر یقوم على متنھا بتسییر عملیات االستغالل أو یعتبر  -1
االستكشاف، مسؤوال عن المنشأة وعملھا وكذا المحافظة على الوضع الجید الدائم لألضواء البحریة واإلشارات 

 المعدلة. 1972حسب اتفاقیة والمعالم خاصة ضمن احترام النظام لتفادي عملیات التصادم في البحر  لمناراتوا
 یمكن أن یطلب من المؤسسة أن تعد مساحة سالمة حول منصة الحفر. -2
أعاله انطالقا من كل نقطة في المحیط الخارجي للمنصة بما في  2تقاس مساحة السالمة الواردة في الفقرة  -3

 في االستغالل أو االستكشاف. یساھمذلك كل تجھیز مرتبط 
 

  :  288المادة 
معلومة بحریة تتعلق بأنشطة االستكشاف واالستغالل یجب نقلھا دون تأخیر إلى السلطة البحریة من كل  -1

 على متنھا. إدارة العملیات طرف المالك أو المستغل أو المشغل للمنصة أو من طرف أي شخص یتولى
متعلقة بموقع على البحارة وكل المعلومات البحریة األخرى ال اإلعالناتتضمن السلطة البحریة توزیع  -2

 .إن وجدت المنصات وكذلك مساحات السالمة
  

  :289المادة 
إنتاج في عقد تقاسم والمعلومات البحریة  المناراتھذا الفصل وباألخص تلك المتعلقة بوضع  أحكام تدرجیجب أن 

  .الرخصةالموقع بین الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة والمستفید من  الزیتیةالمواد 
  

  :  290المادة 
عندما تقع المنصة في المیاه اإلقلیمیة الموریتانیة وخاصة  الرخصةعلى صاحب  إلزامیة أكثر یمكن فرض إجراءات

  لغرض حمایة البیئة البحریة وأنشطة الصید.
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  المینائیة المرافق: التلوث البحري في الموانئ وغیرھا من  التاسعالفصل 

   
  : 291المادة 

عن كل الترتیبات األخرى المتعلقة بسالمة السفن أو بالوقایة من التلوث البحري فإن  بصرف النظر -1
 الشحن والتفریغ ملزمة بما یلي:  مراسيأو  المرافقالسلطات في المیناء أو المكلفة بتسییر 

 والمرافقاتخاذ جمیع اإلجراءات الخاصة من أجل الوقایة وتفادي تلوث السطوح المائیة في الموانئ  -
 عن طریق السفن المتوقفة فیھا. والمراسي

 طبقا كافیةتكون  ،في المیناء الراسیةالسفن  تحت تصرف الزیتیة،المواد مخلفات  وسائل استقبال وضع -
 .73/78من ما ربول  1من الملحق 12من القاعدة  1في الفقرة ةلمعاییر المذكورل
 لسفن.تحت تصرف ا وبقایا الشحناتخاصة بنفایات استغالل السفن وضع منشآت استقبال ثابتة  -

 ما یلي: التالیة حسب المعنى الوارد في ھذا الفصل یقصد بالعبارات  -2
 غیر المخلفات الناتجة عن مخلفاتالما في ذلك المیاه المتبقیة وب النفایاتكل  ":استغالل السفن نفایات" -

وكذا   73/78من ماربول  5و  4و 1الشحنات األخرى من المواد طیلة استغالل السفینة والمحددة في ملحقات 
  73/78من ماربول  5كما ھي محددة في التعلیمات الخاصة بتطبیق الملحق  بالحمولةالمرتبطة  النفایات

واجز والصھاریج الخاصة على متن السفینة التي تترسب على الح الحمولة بقایاكل  :الحمولة مخلفات -
 أون بعد نھایة عملیات التفریغ والتنظیف بما في ذلك الكمیات الفائضة والمتدفقة أثناء عملیات الشحن و/حبالش

  التفریغ.
، كل منشأة ثابتة أو عائمة أو متنقلة یمكن أن تستخدم لجمع مخلفات "منشأة ثابتة لالستقبال المینائي" -

 االستغالل.استغالل السفن أو بقایا 
  

  : 292المادة 
خطة الستقبال "الشحن أو التفریغ أن تعد وتستخدم  لمرسىیجب على السلطة المینائیة أو المسیرة للمنشأة أو  -1

 معتمدة من طرف السلطة البحریة." ومعالجة النفایات
 .المرسى یجب أن یتم تحدیث ھذه الخطة كل ثالث سنوات و / أو بعد كل تعدیل ھام الستغالل المیناء أو -2
  

  :293المادة 
الخام أو  حمولتھاوكل سفینة أخرى تساوي  طن 150 الخام أو تزید على  حمولتھاتساوي  زیوتكل ناقلة   -1

أو كل مستغل أو مسیر لمنشأة أو رصیف للشحن أو التفریغ یجب أن یوفر خالل العملیات  طن 400تزید على 
 و الیابسة. السفینة بینار األمر بالوقف الفوري للعملیات إصدة أو أي وسیلة أخرى تمكن من  وسائل اتصال فوری

شحن أو تفریغ أن یوفر إنارة بالكثافة الضوئیة  لمرسىمینائي أو  لمرفقیجب على كل سفینة وكل مستغل   -2
 التي تجري بین غروب وطلوع الشمس. المسافنةالكافیة أثناء عملیات 

أضعاف  4تساوي على األقل  إضافي قوة ضغط المسافنة عملیاتأثناء كل  المسافنةتكون ألنبوب یجب أن  -3
 أو توقیفھ متى أمكن ذلك لكبح ضغطھ. ا األخیرضح وفي حالة التسرب یجب إبطاء ھذخط وابضغطھ األعلى المبین 

أو  السفینةالسفینة أو مراقب العملیة على  قبطانأن یتخذ  ،المسافنةیجب في حالة االستعجال أثناء عملیة  -4
 أو التفریغ كافة اإلجراءات الضروریة لتصحیح اآلثار و/ أو تقلیصھا إلى أدنى مستوى.منشأة الشحن 

  .أو القوانین الموریتانیةلسیادة لبین سفینتین داخل المیاه الخاضعة  المسافنةعلى عملیات  1الفقرة  أحكامتطبق  - 5
  

  : 294المادة 
ذات  الزیوتعن طریق ناقالت  الزیتیةبالمواد وث تطبق الترتیبات الخاصة بإعداد خطة استعجالیھ لمكافحة التل

، على طن 400الخام أو تزید على  حمولتھاوكل سفینة أخرى تساوي  طن 150الخام التي تساوي أو تفوق  حمولةال
  الشحن أو التفریغ الواقعة على التراب الموریتاني. مراسيالمینائیة أو  المرافق

  
  النفایات وغیرھاقایة من التلوث البحري عن طریق غمر الو -العاشرالفصل 

  
  :  295المادة 

غمر النفایات وغیرھا من المواد أي المعادن أو المواد من كل نوع وكل شكل وكل طبیعة باستثناء ر عملیات ظتح
لواقعة ر ا، في المیاه البحریة وأعماق البحا72على اتفاقیة  1996من ابروتوكول  1في الملحق  المعددةتلك 
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لماربول  1من الملحق 6 للتذییل وفقااستثناء عملیات تفریغ المنصات ب الخاضعة للسیادة والقوانین الموریتانیة
73/78. 

  
  : 296المادة 

 72على اتفاقیة  1996البروتوكول  1غمر النفایات و غیرھا من المواد المعددة في الملحق یشترط في   -1
 ر المكلف بالبیئة.یالتجاریة بعد استشارة الوز بالبحریةر المكلف یتسلیم رخصة من الوز

بروتوكول الالترخیص تأخذ في الحسبان ترتیبات ملحق  اھذإلغاء إن شروط منح واستخدام وتعلیق   -2
في مجلس الوزراء باقتراح من الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة أو باقتراح یـُـتخذ المذكور أعاله ویحددھا مرسوم 

 البیئة.بالوزیرین المكلفین بالبحریة التجاریة ومشترك من 
دون مساس بالترتیبات التشریعیة والتنظیمیة المطبقة على حمل النفایات والمواد األخرى وعملیات الحمل،   -3

 أعاله. 1فإنھا تتوقف على الحصول على رخصة ممنوحة حسب نفس الشروط الواردة في الفقرة 
  

  : 297المادة 
غمر النفایات والمواد األخرى في المیاه الداخلیة وفي حدود المحمیات والحدائق البحریة یمنع منعا باتا   -1

 الوطنیة .
  
  ر غمر النفایات وغیرھا من المواد في: ظیح  -2 

والوزیر المكلف بالبحریة التجاریة من أجل  ینالمختص ءراالمحددة بمقررات مشتركة من الوز المناطق -
 .والحیوانیةحمایة مصالح الدفاع الوطني والمواصالت والمصادر السمكیة 

 المقامة حول منصات الحفر.ة في مساحات السالم -
میل من الیابسة األقرب  150خاص من الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة، عند أقل من  ترخیصباستثناء  -

للنفایات والمواد األخرى مثل الحاویات والمخلفات الحدیدیة والنفایات المعدنیة أو ذات وعلى عمق كافي 
 الحجم الكبیر وكذا حطام السفن والمنصات وغیرھا من المنشآت البحریة.

  
  :298المادة 

 :72التفاقیة  1996من ابروتوكول  5و  4.1ال تطبق ترتیبات المادة  -1
بشریة في البحر أو سالمة السفن أو الطائرات أو ال األرواحاذ قإنعندما یصبح من الضروري ضمان  -

 المنصات أو منشآت اصطناعیة أخرى على البحر
  التقلبات المناخیةفي حالة الظروف القاھرة أثناء  -
السفن أو الطائرات أو  ھذه في جمیع الحاالت األخرى التي تھدد الحیاة البشریة أو تشكل خطرا على -

 منشآت االصطناعیة على البحر.المنصات أو غیرھا من ال
 ،حسب كل استخدام ،یجب أن یكون الغمر في ھذه الحاالت ھو الوسیلة الوحیدة لمواجھة الخطر مع مراعاة  -2

البشریة  األرواحبحیث یقلص إلى أدنى مستوى أخطار إصابة  أقل األضرار خطورة أثناء الغمر الذي یجب أن یتم
 والحیوانات والنباتات في البحر.

 
 إشعار المنظمة الدولیة البحریة بعملیة الغمر في أقرب اآلجال. یجب -3
 

  : 299المادة 
لوزیر المكلف بالبحریة التجاریة بعد استشارة الوزیر المكلف بالبیئة أن یمنح، خارجا عن المواد ل یجوز  -1

التي تمثل حدھا و االستعجالت حااللمحدود الللغمر  استثنائیة ، رخصة72التفاقیة  1996من ابروتوكول  5و 1.4
 تھدیدا محدقا غیر مقبول بالنسبة للصحة البشریة والسالمة أو للوسط البحري عندما یتعذر أي حل آخر.

 
 یستشیر الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة قبل اتخاذ القرار:  -2

 الغمر.ھذا ب  كل دولة یمكن أن تتأثر -
 علما باإلجراءات المتخذة.المنظمة البحریة الدولیة التي یتابع توصیاتھا ویحیطھا  -

 
 ضررا بالمحمیات والحدائق البحریة الوطنیة. ،قدر اإلمكان الترخیص االستثنائي،یجب أن ال یلحق   -3
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  وغیرھا من الموادأحرق النفایات ب: الوقایة من التلوث البحري الحادي عشرالفصل 
  

  :300المادة 
ل كن المواد في البحر أي المواد من حرق النفایات وغیرھا مر ظ، یحأدناه 301باستثناء الحالة الواردة في المادة 

  نوع وكل شكل أو كل طبیعة:
 الخاضعة للسیادة والقوانین الموریتانیةفي المیاه  -
 في حالة الحرق خارج ھذه المیاه عندما یتم شحن النفایات أو غیرھا من المواد على التراب الموریتاني -
 .PCBبالنسبة للنفایات التي تحتوي على مواد  -
وكذا النفایات التي قد تحتوي على معادن ثقیلة أو مكونات  ھالوجینیة التي تحتوي مواد الزیتیةبالنسبة للمواد  -

 . 73/78لماربول   6سامة كما ھو وارد في الملحق 
  

  : 301المادة 
 اتنفایات یستجیب للترتیبات الواردة في قرارحرق  جھازیسمح بالحرق على متن السفینة عندما یتم في  -

MEPC76  )40 و (MEPC96   )45 الحرق على متن السفن والحاالت المماثلة. باجھزة)  المتعلقة 
 

  شعاعياال: التلوث الثاني عشرالفصل 
  : 302المادة 

من اإلشعاع أن  كل سفینة تعمل بالدفع النووي أو تنقل مواد أو نفایات تمثل درجة معینة قبطانیجب على   -1
 البحریة قلیمیة الموریتانیة وتقوم السلطةیقدم إشعارا مسبقا إلى السلطة البحریة فور دخولھ أو عبوره داخل المیاه اإل

 على الفور بإبالغ الوزیر األول والوزیر المكلف بالدفاع ووزیر الداخلیة.
 ي:ما یل بشكل خاص أعاله 1یجب أن یبین اإلشعار المذكور في الفقرة   -2

 تاریخ وتوقیت دخول المیاه اإلقلیمیة  -
 موقع وطریق وسرعة السفینة -
 طبیعة وكمیة الشحنة  -

  
  : 303المادة 

للنفایات و/ أو المواد األخرى ذات اإلشعاع القوي أو الضعیف في المیاه البحریة داخل  غمرا باتا كل عیمنع من
  السیادة أو السلطة الموریتانیة.

  
  الزیتیةالمواد ل ـِـستقبالمساھمة المالیة لمُ : الثالث عشرالفصل 

  
  الزیتیةبالمواد في الصندوق الدولي للتعویض عن األضرار الناجمة عن التلوث  

  
  : 304المادة 

یجب على كل شخص أو شركة خاضعة للقانون الموریتاني یتلقى أثناء سنة مدنیة على تراب الجمھوریة  -1
المنشأة  1992من اتفاقیة  1.3تترتب علیھا مساھمة مثل تلك المحددة في المادة  زیتیةمواد اإلسالمیة الموریتانیة 

 1992أن یدفع مساھمة في صندوق  الزیتیة،بالمواد للصندوق الدولي للتعویض عن األضرار الناجمة عن التلوث 
التي استقبلھا طبقا  الزیتیةالمواد فاتح مارس من السنة الموالیة بكمیة  أقصاهویجب أن یشعر السلطة البحریة في أجل 

 من االتفاقیة المذكورة. 10للمادة 
من  2-15یقوم الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة بإبالغ مدیر الصندوق بالبیانات المذكورة في المادة  -2

 حسب شروط النظام الداخلي للصندوق.واآلجال  فيالمذكورة أعاله  1992اتفاقیة 
  

  :305المادة 
تترتب علیھا مساھمة  زیتیةمواد الموریتاني، یتلقى خالل السنة المدنیة لقانون ل طبقاأسست أو شركة ت ،كل شخص

  :  150.000أعاله بالنسبة للكمیات اإلجمالیة التي تزید على  1حسب الشروط الواردة في الفقرة 
 .الشحن أو التفریغ الموریتانیة مراسيالمینائیة أو  المرافقفي  -
 .1992التفاقیة  )أ و ب( 10 ةالمادفي الشروط المحددة في  -

من االتفاقیة المذكورة حسب المبالغ  13و 12و 10طبقا للمواد  1992مطالب بدفع مساھمة في صندوق 
  والتفاصیل التي یحددھا مجلس الصندوق.
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  :306المادة 

الموریتاني أثناء سنة لقانون ل طبقاالمستقبلة من طرف شخص أو شركة تأسست  الزیتیةالمواد عندما تكون كمیة 
التي تترتب علیھا مساھمة قد استقبلت في  الزیتیةالمواد متى أضیفت إلیھا كمیة  طن 150.000مدنیة تتجاوز 

موریتانیا خالل نفس السنة من طرف شخص أو اشخاص مشاركین ( فرع أو أي كیان آخر) تحت رقابة مشتركة 
، فإن ھذا الشخص یدفع مساھمة بالنسبة للكمیة التي تلقاھا فعال حتى وإن كانت ھذه الكمیة طن 150.000تتجاوز 

  .طن 150.000تتجاوز ال 
  

  :307المادة 
 المساھمة.التقصیر في دفع في حالة أمام محكمة أنواكشوط قضائیة  ان یرفع دعوى 1992صندوق یحق ل  -1
حسب  ضامنھوھو مخول كذلك بالتقدم كطرف مدني في كل إجراء قضائي یتم ضد مالك إحدى السفن أو   -2

 .المدنیةحول المسؤولیة  1992من اتفاقیة  9مقتضیات المادة 
  

  : 308المادة 
مطابقا لإلجراء المتبع لإلشعار الخاص بالقرارات القضائیة في  1992یجب أن یكون اإلشعار الموجھ لصندوق 

  .للصندوقة ئالمنش 1992من اتفاقیة 7.6بناء على المادة المدنیة  المسطرةونة مد
  

  :309المادة 
 1992من اتفاقیة  4من أجل الحصول على تعویض بناء على المادة  1992كل تظلم ضد صندوق  -1

إذا كان الضرر الناجم عن التلوث المترتب  ة،في الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانی یمھللصندوق یمكن تقدة ئالمنش
 على الحادثة: 

 قد وقع على التراب الموریتاني أو داخل المیاه الخاضعة لسیادة أو قانون موریتانیا. -
 قد تم اتخاذھا للوقایة من ھذا الضرر وتقلیصھ والحد منھ. الحمایةإذا كانت إجراءات  -

 
  مختلفة احكام: الرابع عشرالفصل 

  
  : 310المادة 

تم إنشاء ی، ھذا الكتابمن أجل تنفیذ السیاسة الحكومیة  للوقایة من التلوث البحري كما ھو محدد في   -1
 FIPPOL او "POLMAR والتدخل صندوق خاص یسمى "صندوق الوقایة 

 :، إلىعلى الخصوص،(FIPPOL) الصندوق یھدف -2
اتخاذ  ل  بشكل سریع من أجلاالعموضع التجھیزات والخدمات الضروریة تحت تصرف المساھمة في  -

 الكتابمن ضرر ناجم عن حادثة تلوث نص علیھا أو التخفیف اإلجراءات التي ترمي إلى الوقایة والحد 
 الحالي.

 منح تسھیالت الدفع من أجل اتخاذ إجراءات الوقایة والتدخل ضد مثل ھذه األضرار. -
  

  : 311المادة 
 لدى السلطة البحریة. (FIPPOL) یتم إنشاء خلیة خاصة بالصندوق -1
 تكلف ھذه الخلیة على الخصوص بما یلي:  -2
 إداريوتحضیر ھذا التقریر إلحالتھ إلى  الزیتیةالمواد جمع المعلومات التي تساھم في إعداد التقریر حول  -

 . 1992صندوق 
 لصندوق.لالتأكد من تسدید المساھمات المستحقة  -
 المحتملة الداخلة في صالحیات الصندوق. اتمتابعة ملفات التعویض -

بة بمساھمة في الصندوق یمكن الشركات المطال وكالءأو  الطبیعیین األشخاصوكالء في حالة التلوث فإن  -3
 .من طرف ھؤالء ممع مواصلة دفع أجورھ (FIPPOL)خلیة صرف تحت ت موضعھ

  
  : 312المادة 

بالبحریة التجاریة ضمن الشروط المحددة في قانون  عملیات الصندوق في میزانیة الوزارة المكلفة تدرج  -1
 المالیة.
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 وفقیتم تمویل الصندوق من طرف موردي المواد  البترولیة  ،وبصفة مكملة لھ اإلدراجخارجا عن ھذا   -2
مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالبحریة  طرف من یـُـتخذ الشروط المدونة في مرسوم

 التجاریة.
  

  : 313دة الما
عندما یتدخل الصندوق مالیا، یصبح من حقھ أن یتقدم أمام محكمة أنواكشوط بكل تظلم ضد المسؤول عن األضرار  

  سواء بالنسبة للسفن أو بالنسبة للطائرات.
  

  : 314المادة 
  .ھذا الكتابتصدر مراسیم تطبیقیة تحدد شروط تطبیق 
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  السفن المھجورة والحطام أو الفنیة اتالتحقیق، أحداث البحر: الرابع الجزء 
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  والحطام أو السفن المھجورة الفنیة: أحداث البحر، التحقیقات الرابعالجزء 
  

  : أحداث البحر السابعالكتاب 
  

  : 315المادة 
  :ما یليالمعنى الوارد في ھذه المدونة  وفق  یقصد ب"الحدث البحري"

عملیة مساعدة أو إنقاذ أو  أو لسفینة خسارة كل تصادم أو غرق أو حریق أو انفجار أو جنوح أو  -
 حدوث تلف مشترك أو بصفة عامة.

 الوسطتھدید بتلوث العلى المالحة و/ أو  اشكل خطرأن یكل حدث یقع على متن السفینة من شأنھ  -
 البحري.

 
  : 316المادة 

إلى السلطة البحریة  اآلجالیجب إبالغھ في أسرع  اعاله 315 كل حدث بحري كما ھو معرف في المادة  -1
 موریتاني.ال خاضعة للقانونالالسفن المعنیة فور وقوعھ في المیاه  قباطنةأو  قبطانمن طرف 

  849لترتیبات القرار و ألحكام ھذه المدونة یفتح تحقیق فني على الفور من طرف السلطة البحریة طبقا  -2
A)20 عن المنظمة البحریة الدولیة. 1997نوفمبر  27) الصادر بتاریخ 

 یتم إبالغ نتائج ھذا التحقیق إلى الدولة التي یتبع لھا علم السفینة وكذا إلى المنظمة البحریة الدولیة.  -3
 

  : التصادماألولالفصل 
  

  : 317المادة 
المالحة الداخلیة  وبواخر یةو/ أو بین السفن البحر یةسفن البحرالبین  ارتطاملتحام أو حدوث إالتصادم ھو  -1

 .والقانون الذي تخضع لھ مھما كانت طبیعة المیاه
والممتلكات واألشخاص واألمتعة  والحموالتاألضرار الحاصلة للسفن  علىیتم تسدید التعویضات المترتبة  -2

 الموجودة على المتن حسب ترتیبات الفصل الحالي.
في مركز محدد،  المربوطةتعامل اآللیات العائمة باستثناء تلك  ،من ھذه المادة أعاله 2جل تطبیق الفقرة من أ -3

 لسفن.ل مماثلةعلى أنھا 
 

  :318المادة 
أو التصادم فإن األضرار  االرتطامفي حالة تصادم بالصدفة ناجم عن ظرف قاھر أو إذا كان ھناك شك في أسباب 

  أو ھما معا في ذلك الوقت. راسیة السفینتین إحدىلئك الذین تكبدوھا دون تمییز حسب ما إذا كانت ویتحملھا أ
  

  : 319المادة 
  إحدى السفن فإن التعویض عن األضرار یتحملھ الطرف المتسبب فیھ. إخطكان التصادم ناجما عن إذا 
  

  : 320المادة 
 سب مع خطورة األخطاء المرتكبة حسب الترتیب. مشترك فإن مسؤولیة كل سفینة تتنا إفي حالة وجود خط  -1

وزع تفإن المسؤولیة ت متساویة،إذا كان تحدید النسبة متعذرا أو إذا بدت األخطاء  ،إال أنھ حسب الظروف
  التساوي بین األطراف.ب

أو أي  الركابأو األمتعة أو غیرھا من ممتلكات الطواقم و  الحموالتاألضرار الالحقة سواء بالسفن أو   -2
في دون اشتراك كل واحدة منھا  إأشخاص آخرین على متن السفینة تتحملھا السفن حسب حجم خط

 .الغیر المسؤولیة اتجاه
اتجاه الغیر بالنسبة لألضرار المتمثلة في الوفاة أو الجروح  إتعتبر مسؤولیة السفن مشتركة في حالة الخط  -3

من ھذه  2الفقرة  ألحكامیتحملھا نھائیا طبقا إال في حالة تصرف من دفع حصة أكبر من تلك التي یجب أن 
 .المادة

 
  : 321المادة 

حتى وإن كان  بحري مرشد إأو التصادم ناجما عن خط االرتطامفي حالة ما إذا كان  قائمة المسؤولیة الجنائیة تظل
  .إجباریا اإلرشاد
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  :322المادة 

  تطبق اإلجراءات السابقة على تعویض األضرار التي تتسبب فیھا سفینة: 
 حركة  إھمالإما بتنفیذ أو  -
 إما بعدم مراعاة النظم -
 إما على سفینة أخرى -
 شخاص على المتن حتى وإن لم یحدث تصادم.األألشیاء أو على اإما  -
-  

 
  : 323المادة 

 سنتین اعتبارا من وقوع الحادثةانقضاء مھلة  بعدالتعویض عن األضرار  حق دعوىتقادم یسقط بال -1
 سنة اعتبارا من یوم التسدید یسقط حق اإلدعاء بالتقادم بعد مرور -2
إذا تعذر حجز السفینة في المیاه الواقعة تحت  حق دعوى التعویض أجل تقادم یبدأ احتسابال  -3

 الموریتانیة.القضائیة السلطة 
  

  : 324المادة 
ھذا الفصل على سفن البحریة الوطنیة  أحكامأعاله ال تطبق  320من المادة  3الواردة في الفقرة  األحكامباستثناء 

  ة.ومیالعم بالخدمةوغیرھا من سفن الدولة الخاصة  والتفتیش البحري رقابة الصیدوالھیئة المكلفة ب
  
  

  قحریال - الجنوح: الثانيالفصل 
  

  : 325المادة 
تمس عمق القاع أو تمس صخرة أو عائقا وتتوقف عن المالحة بسبب انعدام الماء ھو فعل إحدى السفن التي  الجنوح
  عائمة. تظلأو  بقى تحتھا لت

  
  : 632المادة 

  :في الحاالت التالیةإال  التخلي عن السفینة إلى الجنوحیؤدي ال 
 إصالح السفینة،  إذا استحال  -
 إذا كانت اإلصالحات تزید على ثالثة أرباع القیمة المعتمدة  -
 لمالحة.ا قابلیةإلى انعدام  أدى إذا -

  
  : 273المادة 

 البحري. الخطریعالج الجنوح كغرق بالنسبة لنقل األشخاص ویدخل في مفھوم   -1
 .الشاملة تأمینالوثیقة  فيبعد الغرق في تعداد األخطار المشمولة  ترتیبھیتم   -2

  
  : 328المادة 
  الناقل من البضائع. ذمة الحریقیبرئ 

  
  السفینة فقد: الثالثالفصل 

  
  : 329المادة 

 عندما تكون قیمة اإلصالحات تزید على قیمة السفینة. كامال لسفینةافقد  یكوم  -1
 . تكون القیمة التي تم تأمین السفینة من أجلھا تعیینیة -2
  

  : 330المادة 
اإلصالحات التي قام بھا بتكلفة معقولة حتى وإن زادت على المبلغ الذي كان من یعوض مالك السفینة عن كل 

  المفترض أن یطالب بھ بعد وقوع الكارثة مباشرة
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  : 331المادة 
التي كان بإمكانھ أن یحصل علیھا ویكون لھ  (المزایا) المستحقات ،العاجز عن استبدالھا فورا ،السفینة یخسر مجھز

  .افي التعویض عن كل عالوة ترتبط بتوقفھ إالحق حسب نفس المبد
  

  : 332المادة 
الصافي عندما یطالب المالك بتعویض خسارة الشحن باستثناء كل الشحن الخام الذي یأخذ  الشحنیحتسب سوى ال 

  .من تبریرھا الشاحن یتمكنفي الحسبان النفقات التي لم 
  

  : المساعدة واإلنقاذالرابعالفصل 
  

  :  333المادة 
 الممتلكاتوالبضائع أو تخضع المساعدة واإلنقاذ للسفن البحریة أو غیرھا من المنشآت العائمة الواقعة في خطر 

 وبواخروكذا الخدمات من نفس الطبیعة المتبادلة بین السفن البحریة  األشخاصالشحن وو في السفینة الموجودة
  .وقعت فیھاھذا الفصل دون األخذ في الحسبان للمیاه التي  ألحكامالمالحة الداخلیة، 

  
  : 334المادة 

لسفن التابعة ة منصفة بما في ذلك بین اأنتیجة مفیدة إلى مكاف أدى إلىكل فعل مساعدة أو إنقاذ  یترتب على  -1
 المسیر.المجھز أو الشاحن أو  المجھزلنفس المالك أو 

 ستحق أي تعویض:ـال یُ   -2
 المساعدة المقدمة إلى أي نتیجة مفیدة.إذا  لم تؤد  -
 الصریح والمعقول من السفینة المنقوذة. االعتراضإذا كان األشخاص شاركوا في عملیات اإلنقاذ رغم   -
 .القطرإذا كانت الخدمات االستثنائیة المقدمة من طرف القاطرة ال یمكن أن تعتبر تنفیذا لعقد من أجل  -

 ال یمكن أن یتجاوز ھذا التعویض في حال من األحوال قیمة األشیاء التي تم إنقاذھا.  -3
  

  : 335المادة 
السفینة الصادر عن الصریح  المبرر واالعتراض رغم  ،شخاص الذین شاركوا في عملیات اإلنقاذلألحق ال ی

  المنقوذة، أن یستفیدوا من أي تعویض.
  

  : 336المادة 
 من طرف المحكمة.یحدد ذلك  تغذروفي حالة  ،باالتفاق بین األطرافیحدد مبلغ التعویض  -1
وطاقم  وقباطنةبالنسبة للمستوى الذي یجب أن تقسم علیھ حصص التعویض أي بین المالك  األمروكذلك   -2

 السفن التي قامت باإلنقاذ.
واألشخاص العاملین  والقبطانالتوزیع بین المالك  فإن إذا كانت السفینة التي قامت باإلنقاذ ترفع علما أجنبیا  -3

 .التي تحمل جنسیتھاطبقا لقانون الدولة  یسوىفي السفینة 
 

  : 337المادة 
ھا ر یمكن بطلب من أحد األطراف إلغاؤكل اتفاقیة مساعدة أو إنقاذ تم إبرامھا في وقت أو تحت تأثیر الخط  -1

 منصفة.أو تعدیلھا من طرف المحكمة إذا رأت أن الشروط المتفق علیھا غیر 
أو التردد أو عندما یكون التعویض مجحفا أو ال  الغش بعندما تكون موافقة أحد األطراف مشبوھة بسب  -2

 یتناسب مع الخدمة المقدمة، یمكن فسخ االتفاقیة بطلب من الطرف المعني.
  

  : 338المادة 
 :حسب الظروف مع مراعاة  التعویضالمحكمة تحدد   -1

قدموا المساعدة والخطر الذي  لمن ستحقاقاالو المبذولة جھودال و المتحصل علیھالنجاح  ،أوال 1.1
والذین قاموا باإلنقاذ وزمن العملیة والمصاریف  والحمولةتعرضت لھ السفینة والركاب والطواقم 

واألضرار واألخطار المترتبة على المسؤولیة وغیرھا مما تحملھ المنقذون وقیمة اللوازم التي 
لموافقة الخاصة من السفینة التي قدمت المساعدة وكذا ا ،د االقتضاءعن ،عرضوھا أخذا في الحسبان

 كافة اإلجراءات األخرى المتخذة للوقایة والحد من األضرار المترتبة على البیئة.
  .التي تم إنقاذھاقیمة األشیاء ب ثانیا،   2.1
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  أعاله. 3الفقرة  336على التعویض الوارد في المادة  1الفقرة أحكامتطبق  -2
  : ما یلي بإمكان المحكمة تقلیص أو إلغاء التعویض إذا بدا  - 3

  ،والمساعدةأاإلنقاذ  ضرورة في أن المنقذین تسببوا، بخطئھم،  1.3
  أو عملیات غش أخرى. مسروقات  سرقة أو إخفاءبال أصبحوا متھمین أن المنقذین قد  2.3

  
  : 339المادة 
 إنقاذ األشخاص  ات مقابلأي تعویض تـُـستحقال  -1
یستحقون حصة  ،أن منقذي األرواح البشریة الذین تدخلوا أثناء حادث تسبب في اإلنقاذ أو المساعدة غیر  -2

 .ملحقاتھامنصفة من التعویض الممنوح للذین قاموا بإنقاذ السفینة وشحنتھا أو 
 

  : 340المادة 
لیوم الذي انتھت فیھ تتقادم المطالبة بدفع التعویض عن المساعدة أو اإلنقاذ بعد سنتین اعتبارا من ا  -1

 العملیات.
داخلیة أو ة في المیاه الذذا لم یحصل توقیف السفینة المنقوإال أن ھذا األجل ال یكون ساري المفعول إ  -2

  .اإلقلیمیة الموریتانیة
  

  : 341المادة 
ة لكل وركابھ أن یقدم المساعد وطاقمھ حسب مقدرتھ ودون خطر كبیر على سفینتھ قبطانیجب على كل   -1

 .البحر فيخطر  حالة یوجد فيشخص 
التدخل  إال في حال من ھذه المادة 1ال یعتبر مالك السفینة مسؤوال حسب األسباب الواردة في الفقرة   -2

 الفعلي والمباشر من طرفھ.
  

  : 342المادة 
  ھذا الفصل على سفن الدولة أو تلك المخصصة لخدمة عمومیة. أحكامتطبق 

  
  : 343المادة 

أو المادیة ذات العالقة المباشرة  البدنیةیمكن أن تخضع مسؤولیة مقدم المساعدة أو وكالئھ حسب األضرار  -1
بعملیات المساعدة أو اإلنقاذ حسب المعنى المقصود في اتفاقیة تحدید المسؤولیة في مجال الدیون البحریة 

رى الناجمة عن ھذه العملیات، وكذا حسب كل األضرار األخ 1976نوفمبر  19الموقعة في لندن بتاریخ 
 المسؤولیة.  سللتحدید مھما كان أسا

 یخضع ھذا التحدید لنفس الشروط المطبقة في تحدید مسؤولیة مالك السفینة.  -2
أن حدود مسؤولیة مقدم المساعدة الذي لم یتصرف انطالقا من سفینة أو تصرف فقط على متن السفینة  غیر  -3

بالمعنى  طن 1500 حمولةم حسابھا تبعا لنفس القواعد وعلى أساس التي قدم لھا خدمات المساعدة، یت
 من االتفاقیة المذكورة أعاله. 6من المادة  5المقصود في الفقرة 

 
  : 344المادة 

لمحكمة أجنبیة أو كل بند یمنح االختصاص لھیئة تحكیم في الخارج یعتبر الغیا  یمنح االختصاص القضائيكل بند 
الموریتاني، ویكون اإلنقاذ أو المساعدة قد  تحمل الجنسیةعندما تكون السفن التي قدمت المساعدة وتلك التي تلقتھا 

  حصل في المیاه الموریتانیة.
  

  : حاالت التلف الخامسالفصل 
  

  :345المادة 
 حاالت التلف مشتركة أو خاصةتكون  -1
 حاالت التلف الخاصة: -2

 العامة. المصلحةالبضاعة خارج كل تضحیة إرادیة من أجل  وأالسفینة بتلك التي تلحق  ھي  1.2
المسؤولیة رفع دعوى بشأن لنفقة إال في حال ا تحّملیتحملھا صاحب الملكیة الذي تعرض للضرر أو الذي  2.2

  و التعویض أو العالوة.أ
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تم كانت بصفة إرادیة أو معقولة من أجل تضحیة أو نفقة استثنائیة  اإذ عملیات التلف مشتركة إذا وفقط تكون - 3
قیم وحمایة أو الوقایة من خطر محدق بالسفینة وشحنتھا التعرض لھا من أجل خالص الجمیع سعیا إلى التحملھا أو 

  ریة مشتركة.في مھمة بحْ  ابھ
  

  : 346المادة 
أنشطة تجاریة وتكون  داخلة فيأخرى  اسفینة أو عدة سفن سفینة أو سفن تقطر أو تدفعیكون التلف مشتركا عندما  

  .من خطر مشترك مساعدةالفي عملیة  ةوشحنات غیر داخلأخذت لحمایة سفن ـُ اإلجراءات قد ات
  

  :347المادة 
التلف المشترك في إطار دعوى بإجراء مكن من تفادي نفقات مقبولة  الناتجة عنوحدھا المصاریف الصافیة  -1

 النفقات التي تم تفادیھا.في أو الخسارة أو األضرار أو النفقات المترتبة مباشرة على التلف تكون مقبولة 
التكالیف التي كان  مبلغالمصاریف المسترجعة عن طریق إجراء استبدالي مع خصم  صافیة  تكالیفاتعتبر  -2

 .حتمل تحّملھایـُ 
 :األمور التالیة ال تكون مقبولة ضمن التلف المشترك -3

موجب األضرار المترتبة على ضرر الحق بالبیئة أو إثر تسرب بوالخسارة أو النفقات الحاصلة  األضرار 1.3
البحریة المشتركة وخاصة المصاریف  للرحلةأو تفریغ مواد ملوثة منبعثة من اآللیات المستخدمة 

  التلوث. إلزالةالضروریة 
  الوقایة أو الحد من ذلك الضرر تعوض بشرط أن تكون ناجمة عن إجراء تلف مشترك. تكالیفإال أن 

وكل ھا أثناءھا أو بعدأو بسبب تأخر الرحلة خسارة التكالیف الزائدة أو خسارة الصفقات أو كل ضرر أو   2.3
  .مالتاألضرار غیر المباشرة كالخسارة الناتجة عن فارق أسعار الع

  
  : 348المادة 

ھناك مع ذلك یكون ، ارتكبھ أحد األطراف المعنیة إخطتضحیة أو نفقة نتیجة  ترتبت عنھاالتي عندما تكون الحادثة 
  .ئھبسبب خطمساس بالحق في الدعاوى التي یمكن أن تُـرفع ضد ھذا الطرف ولكن دون  ،داع للمساھمة

  
  : 349المادة 

 .بذلكمن یطالب  یتوجب تقدیمھ على  ا،مشترك تعتبر تلفاعلى أن الخسارة أو النفقة یجب أن  الدلیل -1
 البحریة المشتركة.  انتھاء الرحلة من تاریخ إثنى عشر شھراخالل  كتابیا الموزع یجب إشعار  -2
 الموزعالمساھمة فإن  بمصلحة فيتلك المبررات أو البیانات المتعلقة تـُـقدم إذا لم یحصل ذلك اإلشعار أو   -3

 مة على أساس المعلومات التي یتوفر علیھا. قیمة المساھِ الیرخص لھ في تقدیر مبلغ القبول أو 
  الواضح. إال یمكن االعتراض على تقدیره إال في حالة الخط

  
  : 350المادة 

دون  ،ومقبوال امشترك اتلفتعتبر عن نفقة أخرى مقبولة ضمن التلف المشترك  اكل نفقة إضافیة حاصلة تعویض
  اعتبار الترشید الحاصل من مصالح أخرى ولكن فقط في مستوى مبلغ نفقة التلف المشترك كما حصل.

  
  : 351المادة 

یجب أن یجري تسدید حاالت التلف المشترك سواء بالنسبة لتقدیر الخسائر أو بالنسبة للمساھمة على أساس  -1
 .الرحلةالقیم عند وفي مكان نھایة 

 .التسدیدیتم فیھ مكان الذي یجب أن العلى تحدید من ھذه المادة  1الفقرة  أحكامر ال تؤث -2
  

  :352المادة 
 إثبات یجب أن یحدد بواسطة تقریر خبرة مع استبعاد أي وسیلة ،التلف المادي الذي یعتبر تلفا مشتركا مبلغ -1

 .اإلثبات بالشھادةأخرى خاصة دلیل 
ارة التي ھو مبلغ الخس حمولة متَخـلّص منھاخسارة  مقابل ضرر أو المشترك التلف المحتسب في نطاق مبلغال  -2

في الیوم األخیر لتفریغ السفینة أو في ) CAF (الثمن، التأمین والشحن. ویحدد ھذا المبلغ على أساسحصلت
 نھایة الرحلة عندما تنتھي في میناء آخر غیر وجھتھا األصلیة.
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فإن الخسارة  ،على مبلغ الضرر بطریقة أخرى االتفاقالتالفة ولم یتم  الحمولةعندما یتم بیع كل أو بعض 
المقبولة كتلف مشترك ھي الفرق بین النتیجة الصافیة للبیع والقیمة الصافیة للمواد غیر التالفة كما ھي محسوبة 

  في الفقرة السابقة.
والذي لم  المتَخـلّص منھاالمبلغ المقبول كتلف مشترك للشحن المتعلق بالبضائع قیمة الشحن الخام الضائع ھي   -3

 .یسدد مقابل تلك البضاعة
لى یدھا أو منذ الوقت الذي كان عمشترك فوائد محسوبة منذ تسدالتلف في نطاق الالمبالغ المقبولة تترتب على   -4

 ثالثة أشھر بعد تاریخ التوزیع.لغایة  المتَخـلّص منھالشيء  صاحب الحق أن یستلمھا أو یستلم
الموزع وكذا المصاریف األخرى  ابعالضروري للتوزیع والمصاریف وأت تكالیف الخبرة والتحقیق  -5

تكون مقبولة أیضا كتلف مشترك یتحملھ بالتناسب  ،صالح كل األطرافلضروریة لتصفیة المواد التالفة ال
 أصحاب المصالح المتضررة.

 
  : 353المادة 

بشرط أن یطلب  العملة التي تمت بھا ولكن یمكن أن یحصل الناقل على تعویض بعملتھ الوطنیةبتقبل النفقات  -1
 ذلك في االتفاقیة

 عملیات القبول المتعلقة بالبضائع تحسب بالعملة المعمول بھا في مكان ووقت نھایة الرحلة.  -2
  

  : 354المادة 
القیمة اإلسھامیة للسفینة تقوم على قیمتھا في نھایة الرحلة وفي الوضعیة التي توجد فیھا في ذلك الوقت إذ  -1

 قیمتھا األصلیة كمرجع. تعتبر
وحسب  الرحلةفي نھایة  CAF (كلفة، تأمین، شحن) قیمةأساس  ىعل للحمولةقیمة االسھامیة ال تحتسب -2

الناتج الصافي للبیع مع إضافة تحتسب على أساس وضعیتھا في ذلك الوقت وفي حالة البیع أثناء الرحلة 
 عند االقتضاء. الربح

التلف المشترك وذلك حتى نھایة الرحلة األصلیة من القیم المؤدي إلى  الحدث على الالحقة التكالیف یتم خصم -3
من االتفاقیة  14 المادةفي  ةة الخاصة الواردباستثناء المكافأ من ھذه المادة أعاله 2و  1رة  المحددة في الفق

حول المساعدة التي تتحملھا السفینة التي یجب أن ال تقتطع من القیمة االسھامیة كما ھي  1989ة نالدولیة لس
 .من ھذه المادة 1محددة في الفقرة 

 التلف المشترك. المقبولة في إطار الماديقیمة التلف  على ھذا النحو القیم المحددة یضاف إلى  -4
 الشخصیة. الركابالطرود البریدیة والمؤن الغذائیة وأمتعة تساھم ال  -5
تلف ت الشحن غیر المسدد مقبول كإذا كانوالشحنة المنقوذة على حساب الناقل تساھم على مبلغھا الخام  -6

 المبلغ المقبول.تساھم في مشترك 
  

  :355المادة 
یجب أن یكون مبررا بمالحظة   ،أو أھمیة األضرار ةأو طبیع التلف المشترك مھما كان سبب كل طلب للقبول في

  :كما یلي واحد أو أكثر من الخبراء في اآلجال المحددة
 البضاعة  تسلیمإما في أسرع وقت ممكن بعد  -
 رحلة جدیدة. كانیة ذلك بعد الحادثة أو قبل بدءإما فور إم -

 
  : 356المادة 

لتلف بااعتبارا من طلب المعنیین  أشھركل معلومة أو وثیقة یطلبھا الموزع في أجل ستة  یجب تقدیم -1
  المشترك.

  فإن تلك التي توجد لدیھ تكون مقبولة لغایة ثبوت ما یخالفھا. ،في حالة انعدام المعلومات التي یطلبھا الموزع -2
  

  : 357المادة 
تكون األضرار والمصاریف الالزمة عن الجنوح المقصود لإلنقاذ المشترك حتى وإن شكل فعل تلف مشترك  -1

 والتأكد من قابلیة إصالحھا.في البحر بعد إعادة السفینة إال غیر مبررة للقبول 
من خطر مشترك فإن مصاریف  حمولتھاإذا كانت السفینة قد غرقت دون أن یكون ذلك بھدف إنقاذھا أو إنقاذ  -2

تلفا ال تعتبر لكن األضرار الناجمة عن الحادث . وتشكل تلفا مشتركا المتعمدةوغیرھا من األضرار  التعویم
 .مشتركا
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  : 358المادة 
فإن  ا،مشترك ایشكل تلف الحمولة،لكل أو بعض  بالمسافنةلى الیابسة أو القیام سحبھا إسفینة جانحة أو  قطرفي حالة 

مجلس صادر عن مرسوم   التي سیحددھامع مراعاة الشروط  ،كتلف مشترك تعویض مقدم المساعدة سیكون مقبوال
  الوزراء باقتراح من الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة.

  
  : 359المادة 

التعویضات المحددة بقرار  ،تلف مشترككأعاله تكون مقبولة  358لمادة ل الحصریة حكاماألبغض النظر عن  -1
 قضائي أو تحكیمي.

أو  ة تابعة لنفس المالكدَ ــة أو المساعِ أعاله حتى وإن كانت السفن المنقوذَ  1والفقرة  358المادة  أحكامتطبق  -2
 ر.أیضا لنفس المسیّ  تتبع أو المجھز

 الحمولة والتلف الناجم مباشرة عن المساعدة أثناء تخفیف الخسائرینحصر التلف المشترك في في ھذه الحالة   -3
 .القطرأو 

ب من االتفاقیة  1ة رالفق 13في شروط المادة  المعتبرة عملیات التلف المشترك تعویض المساعدةتشمل  -4
 حول المساعدة. 1989الدولیة لسنة 

من نفس  14من المادة  4فقرة السفینة حسب ال مجھزة الخاصة المدفوعة لمقدم المساعدة من تكون المكافأ  -5
 مشترك.التلف في نطاق الاالتفاقیة غیر مقبولة 

  
  : 360المادة 

 رقطوال لدخول والخروجتكالیف افإن قیم فیھ منفردة وت إ لجوءقل السفینة إلى مرفتإال في حالة استثنائیة، عندما تن
  .تعتبر تلفا مشتركا لسفینةاوحقوق المرفأ وحراسة 

  
  : 361المادة 

  . الرحلةعن تلف مشترك تعتبر متقادمة بعد خمس سنوات اعتبارا من التاریخ الذي انتھت فیھ  المترتبةكل العملیات 
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  بعد أحداث البحر فنيالتحقیق ال:  الثامنالكتاب 
  

  :  362المادة 
فني یھدف إلى الوقایة في المستقبل  تحقیقبعد أي حدث بحري فإن السلطة البحریة یمكنھا أن تقرر فتح  -1

 من أحداث مشابھة. 
الضروریة  الفنیون ویحللون المعلومات المحققوندون المساس، عند االقتضاء، بالتحقیق القضائي یجمع  -2

اقتضى األمر وضع  نوإحیث تكون الغایة منھا تحدید المالبسات وأسباب الحوادث المؤكدة أو الممكنة، 
 .توصیات للسالمة

فقدان  بالخصوص یقع على سفینة ینجم عنھحادث و أ حدثبحري" كل  بحدثفي ھذا الكتاب " قصدی -3
 على البنیة أو ضررأو حریق أو انفجار  حصول تصادم أو جنوحفي البحر أو تلوثھ أو  بشریة أرواح

  . على الیابسة تدخل مصالح المساعدةر أو قطثر على قابلیة السفینة للمالحة أو عطب یتطلب الؤیمكن أن ی
 

  :  363المادة 
  :  یكون محل اتھامعند ما  بعد أي حدث بحري الفني التحقیق یفتح
 سفینة ترفع العلم الموریتاني. -
 ،او السفن المعنیة حدث وقع في المیاه اإلقلیمیة أو الداخلیة الموریتانیة، مھما كان العلم الذي ترفعھ السفینة -
 وریتانیین،لم خطیرةجروح تسبب في أو  إلى وفیات المكان الذي وقع فیھ، أدى، أیا كان ادثعندما یكون الح -
حدث یسبب أو یھدد بوقوع أضرار جسیمة: على التراب الوطني أو على البیئة أو على المصادر البحریة أو على  -

 .أخرى مھمةأو یمس من مصالح  الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة وقوانین المنشئات التي تمارس علیھا سیادة
  

  :  364المادة 
 ھذا الكتاب على:ال یطبق 

 السفن التابعة للبحریة الوطنیة -
 ال تمارس مالحة تجاریة الدولة والتيالسفن التي تمتلكھا  -
 م.12التي یبلغ طولھا أقل من  المسطحةغیر  الزوارق -

  
  :  365المادة 

ینھم یتم تعیإلى مفتش في األمن البحري یساعده وكیل أو وكالء  تلجأ مخصصةالفني خلیة  التحقیق تجري -1
 ، بلجنة تفتیش مشكلة من طرف الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة.عند االقتضاءنظرا لكفاءاتھم الفنیة أو، 

ة الفنیین یعملون بكل استقاللیة وال یحصلون على أي توجیھ أو أی والمحققینفإن الخلیة  التحقیقفي إطار ھذا  -2
 . إلیھم  المھمة الموكلةمع  صالحیتھخل ادتصادرة عن السلطة أو أي جھاز آخر یمكن أن ت تعلیمات

على التراب الوطني أو على متن  التحقیقلمشاركة في بافنیین من جنسیة أجنبیة  لمحققین أن یرخص یمكن -3
 . التحقیقإلعداد ھذا  اسفینة موریتانیة إذا كان حضورھم ضروری

  
  :  366المادة 

 الضروریة في عین المكان. تحقیقیاتھمالفنیین ولوج مكان الحدث مباشرة إلجراء  للمحققین یجوز -1
 جراءات تدخلھم.بامسبقا  الجمھوریةوكیل  ـبلغ یُ  -2
 إلى ولوجالبإمكانھم و ،الفنیین اتخاذ كافة اإلجراءات الكفیلة بمحافظتھم على المؤشرات للمحققینیمكن  -3

مالبسات الحدث ولفھم أسباب  بدون تأخیر الضروریة المعطیات المرجعیةتسجل التي یة المنظومة الفن
 الظروف التالیة : ھذه المعلومات في كذلك استغالل  ویمكنھم
استخدام  ومعلومة قضائیة فباستطاعتھم أن یأخذوا نسخة من التسجیالت  أو تحقیقإذا كان ھنالك فتح  -

 قضائیة.  شرطةالسلطة القضائیة تحت مراقبة ضابط  المحجوزة من قبلتسجیل الأجھزة 
 شرطةأجھزة التسجیل بحضور ضابط  وعینات من التسجیل خذ أفي الحالة المعاكسة باستطاعتھم  -

 وكیل الجمھوریة.  معین من طرفقضائیة 
  

  :  367المادة 
بھدف تحلیل المواد  الفنیین باستطاعتھم أخذ عینات المحققینمعلومة قضائیة فإن تحقیق او إذا لم یتم فتح  -1

السائلة والصلبة واألجھزة أو أي آلیات أخرى یعتبرونھا ضروریة للمساھمة في تحدید مالبسات وأسباب 
 . الجمھوریةیتم أخذ ھذه العینات بحضور ضابط شرطة قضائیة بأمر من وكیل  و الحدث البحري
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 .جدوائیتھا للتحقیقإذا تبین عدم  حجزھا، والوثائق التي تم المواد یتم إرجاع -2
 ، تدمیرھا ال یعطي الحق ألي تعویض.وعند االقتضاءإن استبقاء ھذه الوثائق والمواد،  -3
  

  :  368المادة 
أو  الجمھوریةالفنیین باستطاعتھم، بعد موافقة وكیل  المحققینأو معلومة قضائیة، فإن  تحقیق فتحإذا تم  -1

أو قطعة أو  تحلیلھا سواء كانت ھذه العینات صلبة أو سائلةدراستھا أو عینات، بغیة  خذأقاضي التحقیق، 
 ومالبسات الحدث البحري.أفي تحدید أسباب أو آلیة أخرى یرونھا ضروریة  ،جسم

حد آخر النظر في تحلیلھا أو تغییرھا أو تدمیرھا إال بموافقة السلطة أإذا تم حجز ھذه األشیاء، فال یستطیع أي  -2
 القضائیة.

ستغالل لغرض االحضور  ھمالسلطة القضائیة، ویمكن تطلبھابعملیات الخبرة التي المحققین الفنیین شعار ایتم  -3
 .االتحقیق لفائدة مالحظاتھم

 
  :  369المادة 

لحصول على معلومات مھنیة أو معلومات حول لالفنیین االلتقاء بأي شخص آخر معني  للمحققینیمكن  -1
 : ما یليفیما یتعلق بـ بالسر المھني تعلــلـھدون  الوثائق
 الوسائل المادیة المتعلقة بحادث البحر. و واألجسام المالبسات -
 . المعدّات استغالل الصیانة و و التصنیف و البناء -

معلومات أو وثائق ذات طابع شخصي فیما یتعلق بالتكوین،  أیة على صولحالأیضا طلب  لمحققینل یجوز -2
 وقدرة وكفاءة األشخاص. 

 .المحققینھم لمساعدة نالطبیة إال لألطباء الذین تم تعیی المعلومات  إعطاءال یمكن  -3
الفنیین بموافقة وكیل  المحققینإلى  تسلیمھایمكن  التحقیقھذه المعلومات أو الوثائق التي تضم أسرار  -4

 .ریة لجمھوا
 تسلم لھم نسخة منھا. مختومةإذا كانت 

 
  :  370المادة 
 لجمھوریة.االفني إلى وكیل  التحقیقنسخة من تقریر  توجھفتح إجراء قضائي، ی عندما

  
  :  371المادة 

بالسریة المھنیة والظروف والعقوبات التي تحددھا المدونة  الذین یستعین بھمرئیس الخلیة والخبراء  یلزم -1
 الجنائیة. 

الى الفني  التحقیق عنالمعلومات الناتجة  باحالة مخولفإن رئیس الخلیة ،أعاله  1الفقرة  على خروجاو -2
شانھا من ، اذا اعتبر ان وصیانة المنشآت وآلیات النقل والتجھیزات البناءوإلى قادة مؤسسات السلطة البحریة 
 حدث بحري . من وقایة المساعدة في ال

المعلومات ذات الطابع  ینشرأن مھامھ طار افي  التحقیقلجنة الخلیة او رئیس رئیس  یستطیعولھذا الغرض  -3
 .المؤقتة االستنتاجات وعند االقتضاء المحققون ابداھاالفني حول المالحظات التي 

 
  :  372المادة 

وقوع  أن إنجازھا كفیل بالوقایة من رىیفإن رئیس الخلیة یمكنھ تقدیم توصیات تتعلق بالسالمة  التحقیقخالل  -1
 حدث بحري.

ھذا التقریر  ویتحاشى في، خطورة الحدثو نمط یناسب شكل  في اتقریر ینشر، التحقیقفي نھایة ھذا  -2
لتحدید مالبسات وأسباب  التحقیقالناتجة عن  الضروریة المعلوماتإال یعطي ال األشخاص و اءاسمذكر

 .الفنیة المكلفة بالسالمةإلى اللجنة ا یضأھذا التقریر یحال  .الحدث وفھم توصیات السالمة
 ینمالحظات السلطات والمؤسسات واألشخاص المعنی جمع الفنیین لمحققینل قبل تسلیم التقریر، یمكن -3

 على السریة المھنیة فیما یتعلق بعناصر ھذه االستشارة. بالحفاظ الملزمین
 

  :  373المادة 
  الوزراء شروط تطبیق ھذا الكتاب.  مرسوم صادر عن مجلس یوضح
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  الكتاب التاسع : الحطام والسفن المھجورة

  
  الفصل األول:  حطام السفن البحریة

  
  : 374المادة 

 ، یعتبر حطاما بحریا ما یلي:المعمول بھاأحكام االتفاقیات الدولیة  مع مراعاة -1
 ملحقات وحطاماتحمولتھا وكل كذا المھجورة والمغمورة في حالة عطل تام، و والطائرات السفن 1.1

  أخرى.مالحیة 
ھا من سطح الماء أو من لالمرمیة أو التي سقطت في البحر أو التي تم انتشا و األغراض البضائع 1.2

 أعماقھ والتي فقدھا مالكھا. 
وبصفة عامة، كل األشیاء األخرى أو الممتلكات التي وجدت مھجورة في البحر أو على الشواطئ أو  1.3

 في أعماق البحار.
 البضائع المھجورة عمدا أو المرمیة في البحار أو على الشواطئ للتحایل على الجمارك. ال تعتبر حطاما  -2
 

  :  375المادة 
  یجب على كل شخص اكتشف حطاما أن یقوم بما یلي: 

 أمن، ماإلمكان في  قدرأن یجعلھ  -1
 وكذاصیانتھ، لأو  الستعادتھ الالزمةالبحریة التخاذ اإلجراءات  ةأن یعلن عنھ في أقرب اآلجال للسلط -2

 . عن المالكالبحث  والشروع فيالقیام بجرد كافة اللوازم واألشیاء المنقوذة 
 

  : 376المادة 
یمكنھا إذا كان المالك معروفا، حاضرا أو ممثال، وإذا طالب بحقوقھ على حطام السفینة فإن السلطة البحریة ال 

  : التالیة في الحاالت إال المالكمباشرة إنقاذ ھذا الحطام على نفقات 
 الحطام یشكل :  كانبعد إنذار بدون جدوى وفي األجل المحدد، إذا  -1

 عائقا للمالحة أو الصید البحري، -
 تھدیدا للبیئة، -
 إذا كان انتشالھا ذا مصلحة عامة أو طابع استعجالي. -

بطلب من مالك السفینة إذا كانت ال تتوفر لدیھ وسائل السالمة الكافیة أو إذا كان الموقف االستعجالي یتطلب  -2
 تفادي تدھور وفقدان السفینة. 

 
  : 377المادة 

 صدار انذارإ ،بعد إشعار السلطة البحریة ،المعدني أو البترولي المرسى ة المینائیة أومسیّرسلطلل یمكن -1
و أزالتھا إبغیة أو المرسى  المینائيللمرفق  القانونیة حدودالمالك سفینة تشكل خطرا على المالحة في ل

 . عطائھ مھلة محددةإتفكیكھا بعد 
 تستطیعمتنع أو تھاون بتنفیذ عدم احترام اآلجال لتنفیذ األشغال، اإذا كان مالك السفینة غیر معروف وإذا  -2

 . على نفقتھ اتخاذ اإلجراءات الكفیلة بنزع الخطر المرسى مسیّرأو  اءالسلطة القائمة على تسییر المین
االستفادة أن یطلب  ھولكنھ یمكن وحمولتھاسفینتھ  بالتخلي عنمن التزاماتھ  یتملصال یمكن لمالك السفینة أن  -3

 .مسؤولیتھ طبقا ألحكام االتفاقیة الدولیة حول تحدید المسؤولیة بالنسبة للمستحقات البحریة حد من
 

  :  378المادة 
إذا كان ن یعلن عما أ اإلنقاذشھر ابتداء من عملیة  أجلإذا كان مالك حطام السفینة معروفا فھو مطالب في  -1

 حطام سفینتھ أو التخلي عنھ.  استعادةراغبا في 
حطام السفینة في اآلجال التي تحددھا السلطة البحریة التي تأخذ بعین  باستعادةفي الحالة األولى فإنھ مطالب  -2

 . فیھا العملیة االعتبار وضعیتھ ومشاكل ھذه العملیة واآلجال المحددة التي یجب أن تنتھي
یصبح ملكا ل مالك ال حقوقنزع إعالن إذا لم یتم تنفیذ األشغال في اآلجال المحددة، فإن السلطة البحریة یمكنھا  -3

 للدولة. 
 ، فإن الدولة باستطاعتھا: نزع ملكیة الحطامیعلن عند ما  -4

 أن تقوم ببیع ھذا الحطام. -
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 أن تقوم مباشرة باستغاللھ. -
 أن تبرم عقدا مع مؤسسة مختصة الستغاللھ. -

 
 379المادة 

 إن مكتشف أو منقذ الحطام لھ الحق في تعویض یراعي بالذات ما یلي:  -1
ستخدم والتكالیف والخسائر واألخطار التي تعرض لھا وقیمة امتالك االنجاح المسجل والزمن الذي  - 1.1

  الوسائل المستخدمة.
 قیمة حطام السفینة -  2.1

 .من ھذه المادة 1محدد في الفقرة ھناك عدة منقذین فإن التعویض یوزع حسب المعاییر ال إذا كان -2
محكمة في مكان اكتشاف الحطام أو  ذلك من طرف تعویض بموافقة األطراف، أو في غیابمبلغ الیحدد  -3

 المكان الذي جـُـلب إلیھ. 
 

  :  380المادة 
حسب قاعدة  والطاقمالسفینة  مجھزفإن التعویض الحاصل یوزع بین  إنقاذ حطامعند ما تساھم سفینة في  -1

 السفینة وثلث للطاقم. لمجھزثلثان 
 یتم التوزیع بین أعضاء الطاقم تمشیا مع نسب الرواتب الحقیقیة.  -2
 أحكام ھذه المادة على المؤسسات التي تشارك عادة في عملیات اإلنقاذ. ال تطبق  -3
 

  :  381المادة 
البحریة أن تحظر اإلنقاذ أو  ةالتعاون مع السلطالمعنیة ب اتعند ما یكون حطام سفینة ملكا للدولة فباستطاعة اإلدار
 تحدد تعویضا جزافیا لمن قام باإلنقاذ إذا كان تم بالفعل.

 
  :  382المادة 

 حطام المنقوذالعلى  جـُـعلٌ  مكتشف الحطام أو المنقذیترتب ل -1
 نفس رتبة التكالیف التي تم صرفھا لصیانة حطام السفینة الجـُــعلھذا ل -2
 . اإلنقاذ عملیاتبتداء من نھایة اسنتین  أجلحق التعویض في  یتقادم -3
  

  :  383المادة 
 :  و سحب الى الشاطئأقذفھ البحر حطام سفینة  سلطة البحریة بیعلل یمكن -1

 في ھذا األجل مالكھ أعاله إذا لم یطالب بھ 378عند انتھاء أجل شھر محدد في المادة  -
 . الحطام نزع ملكیةمالكھ قرار  إبالغ بعد -

 المنقذ. الحطام الذي ال یـُـرجى من بیعھ مردود صافي ذو قیمة إلى ملكیة تحیلالبحریة أن  ةیمكن للسلط -2
 

  :  384المادة 
المذكورة  378أحكام المادة   خروجا على لتعرف علیھاوالتي ال یمكن االقابلة للتلف  البضائعبیع ترخیص  یمكن

 أعاله.
 

  :  385المادة 
 . أو المستحقات خصم كافة التكالیف والحقوق و الضرائببعد ثمن حطام السفینة  العامةیسدد إلى الخزینة  -1
ھذا األجل فإنھ  وبعد انتھاءحقوقھ المطالبة بسنوات  5في غضون  أو من لھ حق مالك حطام السفینةلیمكن  -2

 للخزینة العامة.  امكسبیصبح 
 .مخالفة إال  في حالة وجود مبررات الجمركیةتسدید الحقوق والرسوم یعتبر الحطام أجنبیا وخاضعا ل -3
  

مستغلة من طرفھا، یجب على كل مالك سفینة اللدولة أو لوالسفن التابعة  یةسفن الحربالباستثناء  : 386المادة 
الدومین حیازة تأمین یضمن نزع حطام سفینتھ في حال جنوحھا في المیاه الخاضعة للقوانین الموریتانیة أو في 

  . ویجب أن یتم تصدیق ھذا التأمین من طرف السلطة البحریة.البحريالعمومي 
مین حطام" صادرة عن أجنبیة تبحر في المیاه الخاضعة للتشریع الموریتاني حیازة "افادة تأیجب على كل سفینة 

  دولتھا.
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  الفصل الثاني : السفن المھجورة

  
  : 387المادة 

  : المالحةالمدونة، كل سفینة في حالة عجز تام عن  المقصود في ھذه معنىالتعتبر سفینة مھجورة، ب
 المودع لدى السلطة.  الطاقم سجلفي بانتظام  ریقا للسالمة مسجالعلى متنھا ف یوفرأن  لمجھزھاالتي ال یمكن  -1
البیئة في المالحة البحریة وصیانة  لسالمةالبحریة الضامنة  ةالتي ال یستجیب صاحبھا فورا ألوامر السلط -2

 المیاه الموریتانیة،
 سالمةتوقفھا مخالفة لألحكام التشریعیة والتنظیمیة للشرطة العامة والخاصة وتھدد مالحتھا أو شكلتالتي  -3

 المستخدمین والسكینة والصحة العمومیة وجمال المواقع وصیانة الشواطئ. 
 

  : 388المادة 
إنھاء خطر السفن المھجورة مع االعتراف باالختصاص یمكن القیام بتسخیر األشخاص أو الممتلكات من أجل  -1

 للسلطة القضائیة فیما یتعلق بالنزاعات حول الحقوق والعالوات.
مرسى المینائي أو مسیر  المرفقمدیر  من طرفالخطر الذي تمثلھ السفینة المھجورة  بإنھاء االنذاریقدم  -2

أو من طرف مدیر  المرافقمھجورة توجد في الحدود اإلداریة لھذه الدن، إذا كانت السفینة اأو المع الزیوت 
 . خرآفي أي مكان  البحریة التجاریة

اتخاذ اإلجراءات الضروریة إلنھاء  المحددةاآلجال في أو من یمثلھ  أو المجھز المالك عندما یمتنع أو یُـھمل -3
السلطة  وعند االقتضاء،سلطات المیناء أو مسیري المرافئ، ، فإن الخطر الذي یمثلھ حطام السفینة المھجورة

 البحریة بإمكانھا التدخل للتكفل بھذه األخطار. 
 في الحاالت األستعجالیة. ھذا التدخل فورا وبدون آجال  یمكن أن ینفذ -4
 

  :  389المادة 
 . تم تخلیصھابھا أو  احمولة السفینة المھجورة إذا لم یكن مطالب یمكن أن تـُـباع -1
إذا لم تقدم دعوى فیھ من  ملكا للخزینة العامةیصبح  ، وبعد انقضائھاالبیع لمدة سنةالحاصل من  الثمن یودع -2

 .دائن
نفس درجة تـُـضمن الدیون المتعلقة بمصاریف المحافظة على الحمولة بامتیاز على قیمة ھذه األخیرة ب -3

 . الشيء للمحافظة علىالممنوحة االمتیاز 
 

  :  390المادة 
 یتخذ مجلس الوزراء مرسوما یوضح اإلجراءات الالزم اتخاذھا فیما یتعلق بالسفن المھجورة. 
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  البحارة والعمل البحري -الجزء الخامس
  

  السفینة ومجھز ةالكتاب العاشر: عقد العمل البحري والتزامات البحار
  

  الفصل األول: تعریفات
  

  : 391المادة 
  یعتبر وفق مفھوم ھذا الكتاب:

تستغل السفینة لصالحھا أو  تجھز و "، كل مالك سفینة؛ خصوصي أو شركة أو مصلحة عمومیةالمجھز" -
الذي أسند إلیھ ـ  ةعاریالالسفینة  مؤجرو الوكیل أو أكالمسیر، ـ تستخدمھا، أو أي كیان آخر أو شخص 

المالك مسؤولیة استغالل السفینة والذي بممارستھ لھذه المسؤولیة یكون قد قبل تحمل المھام وااللتزامات 
بموجب ھذا القانون بغض النظر عما إذا كانت كیانات أخرى أو أشخاص  المجھزینالواقعة على عاتق 

  یضطلعون بھذه المھام أو المسؤولیات باسمھ.
  
  البحریین شخص یمارس فعال قیادة سفینة باستثناء المرشدین " كلالقبطان" -
أو البحارة، كل األشخاص المستخدمین أو المكتتبین أو العاملین لحسابھم تحت أي عنوان كان  "عمال البحر" -

تعلق بسیر وقیادة وصیانة أو استغالل تفي البحر  ةال دائماعمأ ونعلى متن السفینة أو یمتھن واوسواء كان
  السفینة باستثناء 

  السفن البحریة الوطنیة طواقم -
  أشخاص آخرون في خدمة دائمة للدولة -
  ن.وعمال الرصیف والعمال المتجول -

الدخول و  وقنواتالموانئ من خروج الدخول وال" أي شخص مخول ومأذون بتوجیھ السفن عند بحريمرشد " -
  الممرات.

  
  الفصل الثاني: عقد العمل البحري

  
  القسم األول: العقد والشكل

  
  :392 المادة

إنجاز خدمة على متن سفینة ترفع العلم  بھدفسفینة أومن یمثلھ وبین بحار،  مجھزعقد عمل یتم بین  كل -1
 هھذ حكاموعقد إبحار خدمات یطلق علیھ عقد عمل بحري ویخضع ألھأو أثناء مالحة بحریة،  بغرضالموریتاني 

  .المدونة ونصوصھا التطبیقیة
  .العاملقانون حكام األالبحري  العملیخضع عقد العمل البحري خارج فترات  -2

  
  :393 المادة

السفینة أو من یمثلھ  مجھزااللتزام البحري حر بشرط مراعاة قواعد القانون العام في مجال التعاقد ویحتفظ  - 1
  بحریة اختیار الطاقم في كل الظروف.

  من أي التزام آخر.  في حـِـلٍ ال یمكن ألي كان أن ینجز  ھذا العقد إال  إذا  كان  - 2
ل عقد العمل البحري أي حق في الدخول أو اإلقامة أو العمل في باستثناء اتفاقیات المعاملة بالمثل، ال یخوّ  - 3

  الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة.
  

  :394المادة 
  حري وإبرازه:یجب تحریر عقد العمل الب - 1

  شكل ال یدع مجاال للشك فیما یخص حقوق األطراف والتزاماتھم.ببالكتابة بعبارات واضحة و -
اإلنكلیزیة أو الفرنسیة إال إذا اتفقت األطراف على لغة أخرى فحینھا یجب تقدیم ترجمة أو باللغة العربیة  -

  الفرنسیة أو اإلنكلیزیة إلى كل طرف. أو باللغة العربیة
  السفینة أو من یمثلھ ، واألخرى للبحار. مجھزسختین، تسلم إحداھما إلى نفي  -

العقد  في الظروف التي تمكنھ من فحص بنود وشروط ،السفینة بحارإیجب توقیع العقد من طرف البحار قبل  - 2
  طلب االستشارة .یحق لھ وعند الضرورة  وقبولھا بُحریة قبل توقیعھ،
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ھذا التوقیع تنازال من قبل البحار عن  ، وال یُـشكلالسفینة أو من یمثلھ مجھز وأ القبطانتوقیع بواسطة  تصدیقھویتم 
  أیة مطالب الحقة ضد ھؤالء

  یتمتع بقوة اإللزام وینظر إلیھ على أنھ یتضمن االتفاقیات الجماعیة المطبقة على المھنة. - 3
  

  القسم الثاني: مضمون العقد:
  

   :395المادة 
  العمل البحري:یجب أال یتضمن عقد 

  أي بند متناقض مع التشریع الوطني -
أي بند یتفق األطراف من خاللھ على اإلبعاد المسبق لقواعد اختصاص المحاكم مع أن مثل ھذا اإلجراء ال  -

  یمنع من اللجوء إلى الصلح عند االقتضاء.
  

  :396المادة 
  :محددة أو غیر محددة أو لمدة رحلة  األمور التالیةیجب أن یحدد عقد العمل البحري تبعا لمدتھ التي قد تكون   - 1

 تحدید المدة -1-1
أحد األطراف، حسب الشروط المحددة في  من قبلاإلخطار التي تجب مراعاتھا في حال فسخھ  مھلة   2- 1

  أسفلھ. 4القسم
بحریة قد وتحدید الوقت الذي تعتبر فیھ كل العملیات التجاریة أو ال الرحلةنتھي عنده تالمیناء الذي  -3- 1

  أنجزت.
  الخدمة التي یلتزم بھا البحار والوظیفة التي یضطلع بھا ومبلغ الراتب والمستحقات األخرى. – 4- 1
  األعراف.و واالتفاقیات الجماعیة ،القانونیة التنظیمیة األحكامأیة معلومات أخرى مفیدة في احترام  -5- 1

  
خاص بالبحارة البحري العمل الیمكن للوزیر المكلف بالبحریة التجاریة أن یحدد بموجب مقرر صیغة عقد 

  العمل في المیاه الخاضعة للقانون الموریتاني.بمرخص لھا الجنبیة األسفن الالموریتانیین العاملین على متن 
  ویأخذ ھذا العقد في االعتبار فترة إقامة ھذه السفن.

  
  عقد التجریب -ثالقسم الثال

  
  : 397المادة 

ال یمكن إبرام عقد التجریب الخارج عن قواعد إبرام العقد النھائي، لمدة تزید على ثالثة أشھر أو أن یتجاوز  - 1
  الحدود التي تفرضھا االتفاقیات الجماعیة.

األطراف خالل أو في نھایة إال في حال فسخھ من أحد بصفة تلقائیة في نھایة فترة التجریب یصبح العقد نھائیا  - 2
  .یب التجر

وجود قبل نھایة أجلھ من طرف القبطان أو المالك بعد رأي مندوب متن السفینة، إال في حال  فسخ العقدیمكن  - 3
  ترتیبات اتفاقیة مناقضة، وال تسري قواعد الفصل عن العمل خالل ھذه المدة.

ملزما بإبداء األسباب في او ممثلھ السفینة  مجھزاإلشعار بإنھاء التجریب یمكن أن یكون شفھیا دون أن یكون  - 4
  رسالة اإلنھاء.

  
  الفسخ -القسم الرابع

  
  :398المادة 

السفینة أو ممثلھ أو القبطان أن یفسخ عقد العمل البحري دون إشعار مسبق أو قبل انقضاء المدة إذا  لمجھزیمكن ـ 1
  ظھر أن البحار: 

عاجز عن القیام بالخدمة التي اكتتب من أجلھا إذا كانت أسباب ھذا العجز سابقة  للدخول في العقد إال في  -1.1
  الحاالت التالیة:
 السفینة  مجھزمن لدن  إذا كانت ھذه األسباب معروفة -1-1-1
  إذا كانت ھذه األسباب من األمور التي كثیرا ما تكون معروفة من لدن المالك.   -1-2- 1

  .تكتم علیھیمكن أن یشكل خطرا على أي شخص على متن السفینة أو  معديإذا كان مصابا بمرض  -2- 1
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تأدیبي أو جنائي یجعل من وجود إذا كان قد ارتكب أخطاء متكررة وفادحة خصوصا في الخدمة أو لسبب  -3- 1
  .فیھ العامل على متن السفینة أمرا غیر مرغوب

  إذا ارتكب فعال یجعلھ غیر قادر على العمل. -4- 1
  
  متن السفینة.  سجلیجب تسجیل فسخ العقد الفوري وطبیعة األخطاء المسجلة، والظروف التي جرت فیھا في  - 2

    .ارإلى البح اإلشعاروتسلم نسخة موقعة من ھذا 
  

  :399المادة 
  یمكن للبحار أن یفسخ عقد العمل البحري دون إشعار مسبق:

  .بالواجب اتجاھھبشكل فادح أخل السفینة أو القبطان قد  مجھزأي من إذا كان  -1
  إذا شتمھ القبطان أو أھانھ أو عاملھ معاملة سیئة أو سمح بمثل ھذه المعاملة اتجاھھ من الغیر    -2
  العلم.إذا غیرت السفینة  -3
  إذا لم یسمح لھ بالعطلة السنویة   - 4
سرعة ممكنة میناء أعلنت فیھ حالة أقصى إذا كان على السفینة المرور بمیناء مصاب بوباء أو لم تغادر ب   - 5

مر بمنطقة معرضة لمخاطر خاصة تأن  اعلیھ توبائیة بحیث تكون صحتھ مھددة بصفة جدیة أو إذا كان
غادر مثل ھذه المناطق دون انتظار إال إذا كان قد أخبر قبل تإذا لم  كلذوعالوة على بسبب نزاع مسلح، 

  .بفسخ عقدهبدایة الرحلة 
 حرمان من الغذاء أو الشرابو غیر صحيمكان إیواء  وفي حالة في حالة عدم قابلیة السفینة لإلبحار،    - 6

  قولة.في مدة مع عولج األمرطاقم غیر كافي إال إذا و تسلیم مواد غذائیة تالفةو
  یوما. 45إذا لم یسدد لھ راتبھ المستحق في مدة    - 7
  

  القسم الخامس: انتھاء العقد
  

  : 400 المادة
  مھما كانت طبیعتھ عند:،ینتھي عقد العمل البحري  - 1

  وفاة البحار 1-1
  أو االستیالء علیھا. حجزھا أوالموثق رسمیا  المالحةوعجز عن أ السفینةخسارة    2- 1
  اعتقال البحار عند ارتكابھ مخالفة أو تواطأ مع مرتكبیھا   3- 1
  .يقضائإنھاء العقد بحكم   4- 1
  مرض أو جرح.فصل مبرر اثر  5- 1
  االتفاق المتبادل بین األطراف.  6- 1
  مدة تزید عن عشرة أیام.لنزع تجھیزات السفینة أو إقامتھا في ورشة بحریة   7- 1
  حالة إعالن إفالس المجھز.  8- 1

  .للمجھزتغییر الوضع القانوني  المبرمة سلفا مع البحارعندالعقود المجھز الجدید ب لزمـیُ  وبالرغم من ذلك - 2
  

  : 401 المادة
أعاله، في نھایة الزمن  399، باستثناء الحاالت المنصوص علیھا في المادة األجلینتھي كل عقد محدود    - 1

  لمحدود.المحدد إلبرامھ وال یمكن فسخھ قبل نھایة األجل ا
أضرار مساویة  عن تعویضب أن یطالب، یمكن للبحار 1السفینة لترتیبات الفقرة  مجھزفي حال عدم احترام    - 2

  لرواتبھ بما في ذلك الساعات اإلضافیة التي كان سیحصل علیھا حتى نھایة العقد.
الضرر ناسب تخسائر  عن تعویضب یطالبأن  للمجھز، یمكن  1في حالة عدم احترام البحار لترتیبات الفقرة    - 3

  دون أن یتجاوز ھذا التعویض المكافآت المناسبة لمدة العقد المتبقیة.
  

  :402المادة 
  .اأو إجباری إرادیا قطعھاأو  اكمالھباست من أجل رحلةبرم عقد أُ  العمل بكلینتھي 

  
  : 403المادة 

بفسخھ من قبل القبطان أو البحار  االبالغالعقد غیر محدود المدة في میناء شحن أو تفریغ، بعد ینتھي العمل ب -1
  اإلخطار.     مھلة مراعاةمع 
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الجزء مدة العقد أو  بما یقابلبتسدید تعویض للطرف اآلخر،  -دون وجھ حق -یلزم الطرف الذي یفسخ العقد - 2
  المتبقي من مھلة االخطار

  
  :404المادة 

  .فصلھعند  ةخدم إفادةلبحار اأو القبطان أن یسلم  المجھزیجب على 
  

  القسم السادس: الفصل ألسباب اقتصادیة
  

  :405المادة : 
كل فصل لبحار یحصل ألسباب ال تعود إلیھ و ناتجة عن إلغاء أو تحویل في ھو الفصل ألسباب اقتصادیة  -1

  اقتصادیة.صعوبات  ناتج عنأو تغییر جذري لعقد عملھ  عملھ
تكون إعادة تصنیفھ وعندما  ،ھوتكییف ھتكوین من أجلكل الجھود  بعد بذلال یمكن لمثل ھذا الفصل أن یتم إال  -2

في مجال  عمل برتبة أقلال عندما یوافق علىو، في حالة عدم وجود ھذا العمل ،ممكنة في عمل مماثل أوغیر 
 .تجھیز السفن

  
  :  406 الماد

  المعاییر المحددة لسلم الترتیب في الفصل بعد استشارة لجنة المؤسسة أو منادیب العمال. المجھزیحدد 
  

  تعویض الفصل –القسم السابع 
  

  : 407المادة 
  حالة الفصل الفوري بسبب ارتكاب خطأ فادح. إال فيیحق للبحار الحصول على تعویض الفصل 

  
  : 408المادة 

  .جبر الضررالمجال أمام  لعقد العمل الفسخ التعسفي یفتح - 1
حقیقیة  مبرراتاجتماعیا واقتصادیا ومنافي للقانون أو غیر مبني على  عاديیعتبر تعسفیا كل تصرف غیر  - 2

  وجدیة.
  

  البحار –  الثالث الفصل
  االكتتاب والتوظیف -القسم األول

  
  :409المادة 

  :بواسطة یتم اكتتاب وتوظیف بحارة یتقدمون لعقد عمل على متن سفینة -1
 مباشر، اكتتاب -
  السفن أو البحارة العاملین تحت رقابة السلطة البحریة. لمجھزيمنظمات نقابیة ممثلة  -

تعتبر ھذه العملیات مجانیة باستثناء المصاریف المرتبطة مباشرة بتلك التي من الممكن عند االقتضاء أن  -2
  تطلب من البحار بعد تقدیم المبررات.

قائمة طالبي العمل، یجب على البحار أن یتقدم بنفسھ، مصحوبا بسجلھ المھني من أجل التسجیل على  -3
 البحري المؤمن

  ن الئحة طالبي العمل بصفة منتظمة.یجب أن تحیّ   -4
  

  العمال األجانب -شرط الجنسیة  -القسم الثاني
  

  : 410 المادة
  على: أسفلھ 411اب قابلة للتطبیق مع مراعاة ترتیبات المادة كتتعتبر أحكام ھذا ال

  أو األجانب المتواجدین على سفن ترفع العلم الموریتاني. الموریتانیین   -
  البحارة الموریتانیین الصیادین على سفن صید أجنبیة    -
  مستخدمین لبحارة موریتانیین.الجانب، األموریتانیین والالسفن وممثلیھم،  مجھزي   -
  السفن الموریتانیین وممثلیھم المستخدمین لبحارة أجانب. مجھزي   -
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  : 411 المادة

والمنشورة، أو حسب نص االتفاقیات  والمعتمدة باستثناء المعاھدات واالتفاقیات والتفاھمات المصدقة بانتظام -1
الصید فإنھ یجب على أي أجنبي یصعد على متن سفینة موریتانیة أن یقدم زیادة على الوثائق  رخصو

، عقد عمل بحري مؤشر من طرف السلطة المعمول بھا والنظموالتأشیرات المطلوبة من لدن ھذه االتفاقیات 
 البحریة لغرض استخدامھ على متن  السفن البحریة بانتظام.

 في حال عدم وجود  ھذه التأشیرة. بحار أجنبي یلتشغالسفینة من  مجھزمنع یُ  -2
 المشغل، معاملة البحار سريبطریقة غیر قانونیة أو الذي یقوم بعمل  الُمـشغلعامل البحار األجنبي یُ  -3

لعالوة ا ال یستحقالسفینة المتعلقة بتقنین العمل البحري إال أنھ  مجھز ما یخصواجباتبطریقة قانونیة فی
 عالقة العمل.المقررة في حالة قطع 

  
  شروط ممارسة المھنة -القسم الثالث

  
  :412المادة 

د عمل بحري دون أن یكون معروفا من قبل المصالح المختصة للسلطة البحریة ال یمكن ألحد أن یبرم عق -1
  ،رجال البحرومسجل عن طریقھا في سجل 

على متن السفینة  بالتشغیلبغض النظر عن الوعد  رجال البحرمن أجل أن یكون الشخص مسجال في سجل   - 2
أعاله ، یجب على كل شخص یتقدم إلى مھنة  411و  410 المادتینفي  علیھ وشرط  الجنسیة  المنصوص

  بحار أن یستجیب للشروط التالیة:
 األعلىو األدنى العمر -
 المقدرة البدنیة -
 األخالق -
 الكفاءة المھنیة -

 
  و األعلى األدنى العمر -الفرع األول 

  
  : 413 المادة
  یحظر: -1

  سنة على متن سفینة 16عن  هي شخص یقل عمرأاكتتاب أو عمل  اوتشغیل  -
 سنة. 18العمل اللیلي لبحار یقل عمره عن  -

سنة لألشخاص الذین یتابعون  15صل ی بعمر أدنىفیما یخص سفن الصید، یمكن للسلطة البحریة أن تسمح  -2
 تكوینا مھنیا في مجال الصید أو یقومون بأعمال خفیفة.

 ینتھي عندو كحد أقصىالساعة صفر من یبدأ  یقصد ب"العمل اللیلي" فترة تسع ساعات متتالیة على األقل،  -3
 أول.حد صباحا ك 5الساعة 

  أعاله عندما: 3و 2الفقرتین  أحكام ستثني من تطبیق البحریة أن ت ةیمكن للسلط -4
  .لما یضر بھعرضة یكون تكوین البحار الفعلي في إطار البرامج والمخططات المتبعة  -
تكون طبیعة المھنة الخاصة أو برامج التكوین المعتمدة تتطلب من البحار العمل لیال دون أن یمس  -

  .راحتھھذا العمل من صحتھ أو 
  

  : 414 المادة
  سنة. 60عمره عن  تجاوزإذا  بصفتھ مھنیاأن یمارس مھنة بحار  شخصي ألال یمكن  - 1

  
  

  البدنیة اللیاقة -الفرع الثاني 
  

  :415المادة 
البدنیة على ممارسة لیاقتھ ال یمكن ألي بحار أن یعمل على متن سفینة إذا لم یكن معترف بقدرتھ الصحیة و -1

  البحریة. ةالسلط ندمھامھ من طرف طبیب معتمد ملّ 
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السفینة وتحت مسؤولیة الطبیب وحده، تفید بأن البحار یستجیب  مجھزتسلم شھادة صحیة على حساب    - 2
على متن السفینة ال یشكل أي خطر على صحتھ أو صحة  عملھالبدنیة على اإلبحار وأن  اللیاقةلشروط 

  :الطاقم، وخصوصا
  في مصلحة الجسر یعملسمعھ وبصره وكذلك إدراكھ لأللوان مرضیا إذا كان مستوى أن یكون  -
البحر أو أن أال یكون مصابا بأي مرض أو مشكلة صحیة قابلة ألن تتضاعف بسبب الخدمة في  -

  تجعلھ غیر قادر على الخدمة أو تعرض صحة األشخاص اآلخرین على متن السفینة للخطر.
  

  : 416 المادة
سنة . في ھذه الحالة یجب أال  18تمتد صالحیة شھادة الصحة سنتین باستثناء البحارة الذین تقل أعمارھم عن    - 1

  تتجاوز سنة واحدة 
  أن تسمح لبحار باإلبحار بدون شھادة صحیة بشرط أن: مع ذلك، یمكن للسلطات البحریة   - 2

  ذن ثالثة أشھر،ال تتجاوز مدة اإل -
  شھادة حدیثةالبحار تكون بحوزة -

  
  

  األخالق -الفرع  الثالث
  

  : 417 المادة
عقوبة جزائیة أو جنائیة تسبب بومنع صفة بحار أیة إدانة  رجال البحر سجلتؤدي إلى عرقلة التسجیل على    - 1

في و أفي متاجرة الجنس الحرمان من الحریة ألكثر من سنتین، خصوصا من طرف المعني نفسھ أو بتواطئھ 
البحري أو نقل ركاب سریین أو  باألمن، أو مساس ؤثرات العقلیةمبیع الاستھالك أو تسلیم أو نقل أو توفیر أو 

  ..القّصـراالتجار غیر المشروع بالمھاجرین أو األطفال 
إال في حال استثناء تسمح بھ ، 1مھنة  البحار الذي یكون موضوع إدانة كما ھو مبین في الفقرةالیشطب من    - 2

   .البحریة بناء على مبررات وبعد إجراء التحریات ةالسلط
  
  

  والتأھیل التكوین -الفرع الرابع
  

  : 418المادة 
على متن سفینة موریتانیة إال  یعملعمل غیر مؤھل على متن السفینة، ال یمكن ألي بحار أن  توليباستثناء    - 1

  .مناسباإذا كان قد تلقى بنجاح تكوینا مھنیا 
 في ضباط  وظائفال یمكن ممارسة البحریة،  ةباستثناء القوة القاھرة أو االستثناءات الممنوحة من السلط -2

 1978السفن التجاریة إال من طرف البحارة الحاصلین على اإلجازات والشھادات المحددة باالتفاقیة الدولیة 
STCW والخفارة ةواإلجاز التدریبحسب معاییر  تكما عـُـدل .  

 .STCW-Fمتن سفن الصید ترتیبات اتفاقیة  ىتراعي سندات التأھیل المھني المطلوبة عل -3
جازة أو االبحیازة  المرتبطةالصالحیات  المكلف بالبحریة التجاریةوزیر المقرر صادر عن بموجب یحدد  -4
  فادة بالكفاءة المھنیة البحریة في مجال الصید والتجارة.االشھادة أو ال
  

  :419المادة 
  مشغلي الرادیو:بالنسبة لوظائف 

  على إجازة كھربائي الرادیو. یجب على الضابط المكلف بالرادیو على متن السفینة أن یكون حاصال   -
العالمي النظام ل استخدام محطة االتصال بالرادیو أن یكون حاصال على شھادة یجب على البحار المخوّ    -

  .)SMDSMوالسالمة البحریة (نظام للنجدة 
  

  :420المادة 
یجب على البحارة الذین یقومون بأعمال ال ترتبط مباشرة بالقیادة أو االستغالل التقني للسفینة خصوصا وكالء  

  الخدمة العامة أن یكونوا حاصلین على مؤھالت التكوین المھني التي تناسب تخصصاتھم.
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  : 421 المادة
البحریة طبقا لترتیبات ملحقات اتفاقیة  ةمن طرف السلط والشھاداتحدد شروط تسلیم اإلجازات تعد وت   - 1

STCW .  
البحریة بمعادلة مؤھالت التكوین المھني المسلمة من طرف دول أجنبیة شریطة أن تكون قد  ةتعترف السلط   - 2

  صادقت على االتفاقیة المذكورة.
وزیر التحدد شروط تسلیم اإلجازات وتأشیرات االعتراف واإلعفاءات والمصادقة على المؤھالت بمقرر من    - 3

  .مكلف بالبحریة التجاریةال
  

  : 422 المادة
یجب أن تتوفر المنصات الثابتة على عدد أدنى من البحارة حائزین على تأھیل مھني بحري خصوصا في ما    - 1

  ھاتفي. لحة الحرائق وسیر عمل محطة اتصایتعلق بتحریك المركبات ومكاف
مع  ھالبحریة التي تقدر مدى تطابق ةلتأشیرة السلط ھذا الطاقم عدد العاملین في المنصة ویخضع المشغلیحدد    - 2

إذا  ظھر أن شروط االستغالل الحقیقة  ھأو سحب ھوكذلك مدة العمل وبإمكانھا رفض بالسالمةالقواعد المتعلقة 
  أعاله. 1ال تسمح باحترام القواعد المذكورة في الفقرة

  
  المھني البحري السجلبطاقة ھویة البحارة :  -الفرع الخامس

  
  : 423المادة 

موریتاني یعمل بانتظام على متن سفینة بحریة موریتانیة وللبحارة المستفیدین  بحار البحریة لكل ةتسلم السلط   - 1
  ».المھني البحري السجل«وثیقة ھویة یطلق علیھا  الموریتانيالدائم على التراب صفة المقیم من 

غیر الحاصل  ومھني  لسجلالحامل  للبحار ذي الجنسیة األجنبیة ي الموریتانیةضاراالیسمح بالدخول إلى    - 2
والتي استوفت اجراءات الوصول اال في حال  علیھاالسفینة التي یعمل  رسولمدة محددة خالل ، على تأشیرة

 سالمة ال و صحیةتتعلق بالألسباب عائد انعدام  مبرر ب، وتھوثیقة ھوی صحةللشك في  مبررات واضحةوجود 
  ..أو األمن الوطني النظام العامو 

، أو نسخة البحري المھني السجلتسلیم اجراءات الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة صادر عن یحدد مقرر    - 3
  منھ وكذلك مبلغ وطرق ضریبة التسلیم.

  
  

  التزامات البحارة -القسم الرابع
  

  : 424 المادة
 مجھزمتن السفینة بالعمل الذي التزم بھ في الیوم والساعة المحددة من طرف  قیام علىیلزم البحار بال   - 1

  .المعمول بھاالسفینة أو ممثلھ وإكمالھ حسب الشروط المحددة في العقد أو القانون والتنظیمات أو األعراف 
قبطان سببا یعتبر أي تأخر غیر مبرر في القیام بالعمل، أو  تغیب عن السفینة وقت تھیئتھا دون إذن من ال -2

  لفسخ العقد حتى في الخارج.
  

  : 425 المادة
قاھرة أو تعرض السفینة أو األشخاص على متنھا أو الحمولة  للخطر یكون القبطان وحده  ظروف باستثناء   - 1

عن القیام بعمل من  -مخالفاتفاق وجود إالب-وال، ؤھو الحكم في ھذه الظروف، ال یكون البحار مس
  سوى العمل الذي اكتتب من أجلھ .مسؤولیة أشخاص آخرین 

  وھو ملتزم إجباریا ب: - 2
  العمل على إنقاذ السفینة والحطام والمواد الغارقة وكذلك الحمولة.   -
أو مكافحة الحرائق والتمارین والتدریبات المقررة في مخططات  إخالء السفنالمشاركة في تمارین    -

  . ISPSأمن السفینة في إطار تطبیق مدونة 
  

   :426دة الما
دون أن  وانیھخارج ساعات الخدمة یجب على البحار أن یقوم بتنظیف موقعھ في الطاقم وملحقاتھ وأمتعة نومھ وآ

  تكون ثمة عالوات إضافیة مقابل ذلك.
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  : 427 المادة
  السفینة أو ممثلھ ال  یحمل  البحار أي بضائع لحسابھ الخاص. مجھزباستثناء إذن صریح ومكتوب من    - 1
في حالة مخالفة القانون یجب على البحار أن یدفع كلفة الشحن بأعلى سعر حسب فترة التحمیل لنفس الرحلة    - 2

  األضرار.االعطال و والبضائع من نفس النوع دون المساس بتعویض 
البضائع من شأنھا أن تعرض السفینة أو حمولتھا للخطر، أو تعرضھا لغرامات أو مصادرات طبیعة إذا كانت    - 3

  مباشرة في البحر. رمیھا في فللقبطان الحق ،بب مخالفة قوانین الجمارك أو الصحةبس
  

  التزامات المجھز -القسم الخامس
  

  األجور -الفرع األول
  

  : 428المادة 
أو عند بدایة ھ یجب أن یعوض البحار عن عملھ بصفة كاملة ومنتظمة طبقا لعقد عملھ بدء بالیوم المحدد فی -1

  أو نھایة العقد. توقفھ عن العملعلى متن السفینة وحتى یوم  حضوره
العمل  رسة نفسامم عند والسفینة أو ممثلھ الراتب وعناصره وطریقة حسابھ وشروط سداده  مجھزیحدد  -2

األفكار  أو الدین أو الجنس أو اللون أو متساویة دون تمییز على أساس العنصر القائمین بھ تكون مكافأة
  .ةل االجتماعیوألصاالوطن أو  أوقرابة ال أو السیاسیة

  ین.تیمكن أن تكون المكافأة بأجر ثابت أو بحسب أرباح متوقعة أو عن طریق الجمع بین ھاتین الطریق -3
ال  ورجال البحرالسفن  مجھزيدون المساس بمبدأ التفاوض الجماعي الحر وبعد استشارة المنظمات الممثلة ل -4

 من الراتب القانوني.یمكن أن یكون الراتب األدنى أقل 
  

  : 429المادة 
المصاریف و األعباء المشتركة التي یجب خصمھا من  ،أو الربح بالمحاصصةیجب أن یحدد أي عقد  -1

  كل طرف.حصة لتحدید المنتج الصافي وكذلك  االستفادة الكلیة
  شھریا، بالتناسب الطردي مع مدة الخدمات المنجزة.یتقاضى أجرا البحار الذي یكافأ  -2
  

  : 430المادة 
المعمول بھا  زمنیة ال تتجاوز شھرا طبقا لترتیبات التفاھمات الجماعیة واالتفاقیات ةفترخالل  أجور البحار تسدد -1

. 
  كشف راتب.للبحار إجباریا  یسلم 

من الراتب كما یمكن أن یخصص جزءا منھا ألي شخص  دفعات على الحسابأو  سلفاتیمكن للبحار أن یطلب  -2
  أذن لھ.

من في حالة فسخ عقد العمل  والجزء المخصص من طرف البحار للغیر والدفعات على الحساب السلفاتال تعاد  -3
  قاھر. ظرفوفي حالة  المستأجرالسفینة أو  مجھز طرف

البحار یجب أن تعاد ھذه المبالغ في حال ما إذا تجاوزت الرواتب المستحقة  من طرففي حالة فسخ عقد العمل  -4
  لھ بالفعل.

  
  : 431المادة 

 على الحصول ،ىراتب أعلذات لبحار الذي یكلف بوظیفة غیر تلك التي اكتتب من أجلھا یكون من حق ا .1
  الراتب المخصص لھذه الوظیفة طیلة فترة ممارستھ لھا.

الراتب الذي یفقد حقھ في دون إذن أو یتغیب عن استالمھ للعمل  غیبتلبحار الذي یعلى العكس من ذلك فإن ا .2
  .ةك الفترلت مع یتناسب 

  
  : 432المادة 

  أو التنازلز قابلة للحج ،حسب الشروط المنصوص علیھا في مدونة الشغل ،تعتبر كل مكافأة   - 1
  ، ال یمكن حجز:غیر أنھ   - 2

 المالبس، -
 األدوات والمواد األخرى الخاصة بالبحار والتي یستخدمھا لممارسة مھنتھ. -
 صیدالنیةالمبالغ المستحقة لھ كمصاریف صحیة أو  -
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  : 433لمادة ا

السفینة، أو التخلي عن أي مستحق   خسارةیعتبر الغیا تماما كل بند یتضمن التنازل عن الحق في الراتب في حال 
بسبب طبیعة إنقاذ أدى إلى فقد امتیاز على السفینة، أو فسخ حق التقاضي لتحصیل األجور التي یحق للبحار 

  ادعاؤھا.
  

  مدة العمل -الفرع الثاني
  

  : 434المادة 
یعتبر وقت عمل فعلي الوقت الذي یكون فیھ البحارة، تبعا ألمر معین، تحت تصرف القبطان خارج األماكن    1

 المخصصة إلقامتھم.
  بالنسبة للصید البحري، یمكن لالتفاقیات الجماعیة أن تحدد مدة عمل محسوبة على أساس سنوي.  2
  

  :  435المادة 
  الصید:على متن السفن غیر سفن 

  ساعات في الیوم 8ینظم العمل على أساس  -1
  ساعة 12مدة العمل الفعلي القصوى إلى تصل  -2
عمل على ظھر السفینة  فتراتالتفاقیات الجماعیة على أن العمل ینظم على شكل دورات تناوب بین اتنص  -3

  .الیابسةعمل على  وفترات
ستة أسابیع فإن مدة العمل الیومیة القصوى تكون  في ھذه الحالة وعندما ما تكون مدة الدورة الكلیة ال تتجاوز

محسوبة حسب متوسط عدد الساعات في دورة العمل دون أن تتجاوز مع ذلك أربعة عشر ساعة في یوم 
  عمل معین.

أو  المالحةال یمكن لوقت العمل الیومي أن یتجاوز ست ساعات إال أن تكون ضرورة معینة في مجال  -4
وفي ھذه الحالة یكون للبحار الحق في االستفادة من استراحة حدھا األدنى االستغالل البحري أملت ذلك 

  عشرون دقیقة.
  

  : 436المادة 
 435من المادة  2على متن السفن غیر سفن الصید، یمكن تجاوز مدة العمل الیومیة القصوى المحددة في الفقرة  - 1

  أعاله وبدون حدود في الحاالت التالیة:
  والمواد الغارقة أو الحمولة .إنقاذ السفینة وحطامھا  -
  ظروف طقس جویة استثنائیة خصوصا حاالت الضباب -
  حریق نشوب أو جنوح السفینة -
  تقدیم العون لسفینة أخرى أو إغاثة أشخاص في حالة خطر في البحر  -
  أیة ظروف أخرى متعلقة بأمن السفینة وبأمن األشخاص على متنھا أو الحمولة. -

  للوصول إلى أربعة عشر ساعة كحد أقصى في حالة:یمكن تجاوز ھذه الفترة  - 2
في  نقصفورا أثناء الرحلة، أو تبعا إلعفاء من الخدمة یؤدي مؤقتا إلى  استبدالھنزول بحار ال یمكن  -

  .العمال
الدخول والخروج من الموانئ، وعند دعوة البحارة من غیر العاملین في نوبة حراسة أو حراسة لیلیة ،  -

  طان ضروریة.لتعزیزات یراھا القب
  كما یمكن  تجاوز ھذه المدة  باالتفاق الجماعي:  - 3

  إلنجاز عملیات تجاریة في الموانئ. -
  لضمان استمرار الخدمة في الموانئ -

  
  : 437المادة 

أعاله، یجب أال تتجاوز مدة العمل القصوى اثنین  435من المادة  1باستثناء الحاالت المقررة في الفقرة  -1
  عة أیام.وسبعین ساعة لفترة سب

عندما یكون العمل، على متن السفینة منظما حسب الدورات. یمكن تجاوز فترة األیام السبعة ھذه دون  -2
  ھذه اإلمكانیة في االتفاقیة الجماعیة.على تجاوز أربع وثمانین ساعة في حال النص 
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  : 438المادة 
  فترة االستراحة الیومیة الدنیا ھي عشر ساعات في أربع وعشرین ساعة. -1
 ال یمكن أن تجزأ االستراحة الیومیة ألكثر من فترتین تكون إحداھما ست ساعات متتالیة على األقل. -2
  

  : 439المادة 
  مسك ب:تیجب على القبطان ال - 1

البحریة، یلحق بیومیة السفینة  ةجدول خدمة یضبط تنظیم العمل على متن السفینة، مؤشر من طرف السلط -1.1
  یحدد لكل وظیفة:ویعلق في أماكن الطاقم  ، 

  برنامج الخدمة في البحر والمیناء -
  العدد األكبر من ساعات العمل أو عدد ساعات االستراحة المحدد من طرف النظام أواالتفاقیات الجماعیة، -

  سجل بساعات العمل الیومیة واستراحات البحارة  – 2. 1
  .ذلكطلبت كلما  البحریة ةلسلطإلى ا خالل الرحلةیجب أن یقدم ھذا الجدول وھذا السجل وكذلك كل تغییر یحدث  - 2
  

  : 440المادة 
على متن سفن الصید، على أساس ثمان ساعات في الیوم إال أن ھذه المدة یمكن تجاوزھا في  الفعليینظم العمل  - 1

  أعاله. 435من المادة  2و  1في الفقرات  علیھا قاھر أو ضرورة الخدمة في الحاالت المنصوص ظرفحالة 
  في أمكان الصید: - 2

  یمكن اختزال المدة الدنیا لالستراحة في أربع وعشرین ساعة لتصبح ثمان ساعات في خمسة أیام متتالیة. 1. 2
  یمكن استرجاع ساعات االستراحة التي لم تؤخذ: 2. 2

  حسب الشروط المحددة من طرف االتفاقیات الجماعیة،  -
  ت أخرى أو عطل مع فترة استراحا الیابسةتجمع وتؤخذ على  -

  في فترة سبعة أیام، ال یمكن للمدة الدنیا لالستراحات أن تكون أقل من اثنین وسبعین ساعة. - 3
  

  الساعات اإلضافیة -الفرع الثالث
  

  : 441المادة 
ساعة عمل تتم زیادة على مدة العمل العادیة والتي ال یمكن أن تزید على ثمان  كلتعني الساعات اإلضافیة  -1

  الیوم.ساعات في 
الوزیر المكلف بالشغل وال یمكن أن  استشارةالبحریة بعد  ةتحدد مكافأة ساعة العمل العادیة من طرف السلط -2

 ة القانونیة الدنیا.أتقل عن المكاف
  على األقل و ربما أكثر حسب االتفاقیات الجماعیة. %25تتم زیادة ساعة العمل اإلضافیة ب  - -3
لساعات اإلضافیة موقع من طرف البحارة لمن طرفھ أن یمسك بسجل  یجب على القبطان أو الضابط المعین -4

 زمنیة ال تتجاوز شھرا.ة المعنیین في فتر
  

  : 442المادة 
  زیادة المكافأة عندما تكون مدة العمل الیومیة القصوى تم تجاوزھا في األعمال التالیة: تمنحال 

السفینة، وحمولتھا أو حمایة  األشخاص أعمال یرى القبطان أنھا ضروریة واستعجالیة لحمایة وأمن  -
  المتواجدین على متنھا.

  أعمال  یطلبھا القبطان بھدف تقدیم اإلغاثة إلى سفن أخرى أو أشخاص في حالة خطر. -
 ISPSالحرائق أو المغادرة، أو تدریبات أو تمارین في إطار مدونة  مكافحة تمارین أو نداءات -
  صحیة. إلجراءاتالعزل أو غیرھا  أو یةالجمرك تتطلبھا اإلجراءاتأعمال إضافیة  -
  أعمال عادیة ضروریة یجب أن یقوم بھا الضباط بغرض تحدید وضعیة السفینة أو للمالحظات المناخیة، -
  .للتناوب أوقات إضافیة مطلوبة -

  
  االستراحات والعطل -الفرع الرابع

  
  :  443المادة 
  وقت عمل. لیست منفترة  ھو كل الراحةوقت 
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  : 444المادة 
  أیام. 6یجب منح استراحة كاملة قدرھا یوم في األسبوع للبحار المستخدم لمدة تزید على  -1
بدءا بالساعة العادیة التي  ایحدد القبطان یوم االستراحة األسبوعیة وقدره أربع وعشرون ساعة متتالیة محسوب -2

  ..یفضل منح ھذه االستراحة یوم الجمعة على متن السفن التي ترفع العلم الموریتاني و .بدأ فیھا العمل األسبوعي
  المحدد، یجب تعویضھا بمدة مساویة: الوقتلم یمكن منح ھذه االستراحة في  اذا  -3
  .االعتیادیةأو العودة ء االنطالق إما عند عودة السفینة لمینا -
  خالل الرحلة. مؤقت إما باتفاق متبادل في أي میناء آخر لتوقف -
  

  : 445المادة 
مع مراعاة أحكام االتفاقیات الجماعیة یحق ألي بحار موریتاني یعمل بانتظام على متن سفینة موریتانیة الحصول  -1

عمل في الشھر  أیام 3السفینة محسوبة على أساس حد أدنى قدره   مجھزعلى إجازة سنویة معوضة على حساب 
  الفعلیة. ةتعطي الحق في عالوة المعیشة وتدخل ضمن فترة الخدماوقاعدي ومحسوبة  على أساس الراتب ال

  ویجب أن تمنح كل سنة. ةطردیا مع مدة الخدم تناسباالعطلة السنویة  تتناسب -2
  . الخدمة مقتضیات فإن منح العطلة السنویة یقرر حسب مع ذلك  -3
وفقا ، التجھیز أو غیره البحار في مجالأعاله حسب أقدمیة  1یمكن زیادة مدة اإلجازة المحددة في الفقرة  -4

  االتفاقیات الجماعیة. لترتیبات
، أو تطبیقا لالتفاقیات حسب النصوص التنظیمیةیمكن أن تمنح إجازات استثنائیة للبحار بمناسبة أحداث اجتماعیة  -5

  الجماعیة.
  

  : 446المادة 
أعاله، یحق للبحار االستفادة من أیام العطل الرسمیة أو العرفیة  444بغض النظر عن اإلجازات المقررة في المادة 

  .التي ھي أیام عطل معوضة حسب ما ھو منصوص في قانون الشغل
  

  المعیشة والسكن -الخامس الفرع 
  

  : 447المادة 
مع عدد  یتناسبالسفینة أن یوفر للبحار، باإلضافة لتموینھ بمستلزمات المعیشة، سكنا  مجھزیجب على  -1

  ة الئقة.ھیوكذلك أماكن ترفی لھمو مخصص حصرا  المقیمین
مع نظام تكییف أو تسخین قابل للضبط، یحافظ على الھواء ودرجة الحرارة في ظروف مرضیة في كل  -2

  األزمنة.
  

  : 448المادة 
كافیة ذات الجودة  وبالكمیة ال السلیمةیجب أن یوفر مجھز السفینة للبحار تموینا كافیا من المواد الغذائیة  -1

وكذلك الماء الشروب مع مراعاة احترام الدین والعادات الثقافیة  في المجال الغذائي وكذلك مدة  للطاقم
  وطبیعة الرحلة.

  الصالحیة على متن السفینة  منتھیةال یمكن حمل أو استخدام مواد غذائیة   -2
  یحظر تقدیم مشروبات كحولیة للبحارة الموریتانیین. -3

  
  : 449المادة 
السفینة یجب استخدام طباخ یزید عمره على  مجھزالبحارة فیھا على حساب تتم تغذیة  بالنسبة للسفن التي  -1

  سنة وقادر على مزاولة ھذا العمل على متن السفینة. 18
 الطباخ عن عملھ للقیام بخدمة أخرى. صرفال یمكن  شخصا، 15عندما یزید الطاقم عن  -2

  
  : 450المادة 

  لى المعیشة أو عالوة مساویة:یحق للبحار الحصول ع -1
  خالل فترة تسجیلھ على قائمة الطاقم.    -1.1
خالل تلقیھ عالوة البطالة في حالة عدم إمكانیة إبحار السفینة أو التوقفات المتكررة بسبب صعوبات     -2.1

السفینة، ھذه العالوة مدتھا القصوى شھران من الراتب كامال إال إذا وجد  مجھزاقتصادیة لدى 
  . الیابسةعمال آخر على متن سفینة أو على 
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  خالل فترة تعلیق عقد عملھ بسبب :  -3.1
  المالحةجروح أو أمراض أثناء   -
  إجازات  -
  غیاب استثنائي لمدة قصیرة  لحضور اجتماع نقابي  -
  تكوین مھني مستمر.  -

تحدد قیمة ھذه العالوة عن طریق ترتیبات االتفاقیات الجماعیة أو، في حالة عدم وجود ھذه األخیرة، عن طریق  - 2
  الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة. صادر عنمقرر 

  
  األمراض والحوادث المھنیة -الفرع  السادس 

  
  : 451المادة 

السفینة مسؤولیة حمایة صحة البحار المتواجد بانضباط على متن السفینة وعالجاتھ  مجھزتقع على عاتق  - 1
الصحیة أو عندما یكون على األرض للقیام بمھمة أو بأمر من القبطان ولھ علیھ الحق في المساعدة في الظروف 

  التالیة:
أو نتیجة لعملھ بین ھذین التكفل للبحارة بكلفة عالج أي مرض أوحادث من بدء العمل حتى تاریخ المغادرة  -

  التاریخین.
التغطیة المالیة التي تضمن تعویضا في حال الوفاة أو العجز لمدة طویلة نتیجة لحادث شغل أو مرض أو خطر  -

  مھني.
  لمرض أو العجز.ا دیمومةالتكفل بالتكالیف الطبیة والعالجیة والمعیشیة والسكنیة حتي الشفاء او التأكد من  -
  خالل فترة االكتتاب. الیابسةفن إذا كانت الوفاة حصلت على متن السفینة أو على التكفل بمصاریف الد -

من إرسالھ لمیناء الشحن أو إلى  ءینتھي واجب إعطاء العالجات عندما یشفى البحار أو یبرأ جرحھ أو بد -2
  .االعتیادیة لمحل إقامتھالمیناء األقرب  

من عدم وجود  بانتظامالسفینة التأكد  مجھز لتفادي أي حادث بسبب الصدمات الكھربائیة، یجب على -3
  مسببات للحوادث الكھربائیة.

  
  : 452المادة 

  أعاله مستحقة للبحار إذا كان المرض أو الجرح: 451ال تكون ترتیبات المادة  -1
  لم یحدث أثناء الخدمة -
  غیر الئقأو سلوك  نجم عن فعل مقصود -
  إخفاء متعمد من البحار -

  یفقد البحار حقھ في الراتب بدء من یوم توقفھ عن العمل. في الحاالت المذكورة أعاله، -2
 أو من السفینة لبحار حتى نزولھتتطلھا الحالة الصحیة لالقبطان مع ذلك ملزما بتقدیم العالجات التي  یظل -3

مع مراعاة إمكانیة دعوى رجوع الحقة من لى وطنھ أ عادتھإ جنبي أفي حالة وجود السفینة في میناء 
  نة.السفی مجھزطرف 

  
  : 453المادة 

السفینة، یخضع البحار الجریح أو الذي لم  متنأو رجوعھ في حالة إرسالھ عائدا من  من السفینة عند نزولھ -1
یشف للترتیبات المقررة من طرف صندوق الضمان االجتماعي الذي یقع علیھ تسدید العالوات والتعویضات 

  التي یمنحھا لھ القانون.
نف اآلمین خاص العالوات والتعویضات المدفوعة من الصندوق أتواسطة السفینة أن یكمل ب مجھزیجب على  -2

األجور والمعیشة ومصاریف الجراحة والعالج والصیدلة حتى الشفاء أو  كلیاالذكر على أن یغطي ھذا التأمین  
  .رلحد أقصاه أربعة أشھالمرض أو دیمومة   القنوط من الشفاءأو اإلعالن عن  االلتئام،

  
  ترتیبات صحیة وطبیة -القسم الفرعي السابع

  
  : 454المادة 

البحریة على جعل حمایة صحة الطواقم واألشخاص العاملین على متن السفن مؤمنة بطریقة  ةتسھر السلط .1
مناسبة، ویجب أن تكون على علم بالصعوبات الصحیة التي یمكن أن تحدث على متن أیة سفینة سواء كانت 

  .باستثناء سفن الترفیھ تجاریة أو للصید
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تراقب أو تشرف على مراقبة حالة المنشآت وأماكن السكن وظروف حفظ اإلسعافات والتموینات وبصفة  .2
  عامة كل ما ھو على متن السفینة ومتعلق بقابلیة السكن والنظافة العامة وظروف العمل.

یمكن ، تحقیق على متن السفینةعندما تكون خطورة حادث بدني أو حالة  تكرار بعض الحوادث تبرر إجراء  .3
أو مفتش  ةالبحری السالمةعن مفتش  إلى الطاقم، بشكل مستقل طبیب تقرر إضافةأن تقرر أن  البحریة ةللسلط

  الشغل البحري.
  

  : 455المادة 
شخصا أو أكثر، تقوم باإلبحار أو المرور  12عندما تكون سفینة تجاریة أو سفینة صید لھا طاقم یتكون من  .1

  ساعة یجب أن تتوفر على مصحة. 48من ألكثر 
میل بحري من الشواطئ عند توفرھا على  20 أقل منتقوم بإبحار لمسافة  سفینةتستثنى من ھذا اإللزام كل  .2

  محفوظة بمنأى عن الرطوبة. أولیة عالجات علبة
  

  : 456المادة 
  طبیب على متن السفینة غیابیكون القبطان مسئوال عن العالجات في  .1
أن یسند تطبیق وتسییر واستخدام المؤونة الصحیة إلى أحد أو العدید من أعضاء الطاقم الذین للقبطان یمكن  .2

  تلقوا تكوینا مناسبا یتم تحیینھ  كل خمس سنوات على األقل.
  

  : 457المادة 
ونة الصحیة التي یجب أال تتسبب في أعباء مالیة ؤالسفینة حمل وتجدید وصیانة الم مجھزیقع على عاتق  .1

  لألشخاص العاملین على متن السفینة
تجدد طبقا  وتكمل و حسن صیانتھاالسفینة، حسب الرحلة من المئونة الصحیة ویسھر على  مجھزیتأكد  .2

  إلجراءات التجدید المعتادة.
مالحظة حالة صحیة ذات طبیعة استعجالیھ من طرف القبطان وبعد أن یكون ھذا األخیر عمل ما بوسعھ  عند .3

السفینة توفیر األدویة والمعدات الطبیة ومضادات السم  مجھزطبي، یجب على  للحصول على رأي
  ن السفینة وذلك في أسرع وقت ممكن.تالضروریة غیر الموجودة على م

  
  : 458المادة 

  .تھ من طرف مؤسسات معتمدةا بالقیام بصفة دائمة بتطھیر سفینیالسفینة إجبار مجھزتفادي األمراض المعدیة یلزم ل
  

  : 459المادة 
السفن بتموینھا بالمواد  مجھزوبموجبھا التي یلزم شروط ال المكلف بالبحریة التجاریةوزیر الن عیحدد مقرر صادر 

  .الطبیة
  

   الى الوطن االعادة –الفرع الثامن 
  

  : 460المادة 
  :األطراف تفق علیھتأو أي میناء آخر  الصعودمیناء  إلى اعادتھمصاریف الحصول على یحق للبحار  – 1

  عندما ینتھي العقد الذي أبرم لمدة أو رحلة محددة في بلد غیر بلد اإلقامة  -
  بالطرق القانونیة بھ بالغاالالذي تم و  او المتفق علیھ عند نھایة فترة اإلخطار القانوني -
تسمح  بحارحالة الصحیة للال نتعند  مرض أو حادث أو سبب صحي آخر یتطلب مثل ھذا اإلجراء إذا كان -

  .لھ بالسفر
  السفینة   غرقعند  -
السفینة أو سبب  ترقیمالسفینة عن الوفاء بالتزاماتھ بسبب إفالس أو بیع أو تغییر في  مجھزعندما یعجز  -

  آخر مماثل 
قبل یعندما تكون السفینة متوجھة إلى منطقة حرب،كما ھو محدد في االتفاقیة الجماعیة، أو إذا كان ال  -

  الذھاب إلى ھناك.
  .مماثلتوقیف أو تعلیق العمل طبقا لالتفاقیة الجماعیة أو في حالة توقیف العمل ألي سبب آخرفي حال  -

  وكذلك مدة الرحلة من اإلجازات المستحقة. االعادةال یمكن خصم الوقت الذي یمر في انتظار  - 2
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  :  461المادة 
  :االعادةتكون مصاریف 

  السفینة إال إذا كان البحار قد ثبتت إدانتھ قضائیا باإلخالل الخطیر بالتزاماتھ. مجھزعلى حساب   -
  وتتضمن: - 

 مصاریف النقل الجوي  
 .الراتب القاعدي والمالبس والسكن والمعیشة إلى غایة میناء الوجھة  

  
  : 462المادة 

السفینة أو  مجھزالبحارة بإشراف السلطات الدبلوماسیة والقنصلیة على نفقة  اعادةتم تالسفینة،  مجھزفي حال عجز 
  .او وكیل ایداع السفینة على حساب ممثلھ في المیناء أو ھامستغل

  
  المصاریف الجنائزیة –الوفاة  -الفرع التاسع

  
  : 463المادة 

بطلب أو تحت إمرة القبطان أو  الیابسة، وھو یقوم بمھمة على  على متن سفینةمسجل في حالة وفاة بحار  .1
 مجھزعلى حساب  اعادتھا، تكون مصاریف إجراءات الجنازة ورسوبطریقة قانونیة خالل  الیابسةموجود على 

  السفینة.
السفینة فإن ألرملة أو والدي أو أبناء المیت مباشرة الدعوى  متنإذا نجمت الوفاة عن إھمال أو خطأ على  .2

  سؤول أو ممثلھ ولو بدون  محاكمة.السفینة الم مجھزبالتعویض ضد 
  

  : 464المادة 
  السفینة للورثة. مجھزأعاله، یمكن دفع عالوة وفاة من طرف  463بغض النظر عن ترتیبات المادة  .1
السفینة أن یتحرر من ھذا االلتزام باالكتتاب لصالح البحار، في إفادة تأمین لدى شركة تأمین تتوفر  لمجھزیمكن  .2

  فیھا الخبرة المھنیة المطلوبة.
  

  : 465المادة 
 .السفینة من طرف القبطان سجلیجب تسجیل كل وفاة على متن السفینة في  -1
نسختین تسلم إحداھما للسلطات المحلیة وتحال  فيبالوفاة  االقبطان تقریریعد  ،رسوعند أول میناء  -2

  .الوفاة "لإلدالء بھا عند الحاجة" شھادة ا إعدادھاألخرى إلي السلطة البحریة التي یمكن
  

  احكام اخرى -العاشرالفرع 
  

  : 466المادة 
  تطبیق ھذا الفصل.  شروطمجلس الوزراء  صادر عنیحدد مرسوم  -1
  السفن والطواقم. مجھزيمسؤولیات  بالبحریة التجاریةصادر عن الوزیر المكلف  یحدد مقرر -2
  

  :  القبطانالرابعالفصل 
  

  : 467المادة 
  السفینة بشرط مراعاة المؤھالت المھنیة المتعلقة بحجم السفینة. مجھزیعود تعیین القبطان بكل حریة إلى    - 1
  
السفینة في أي وقت فصل القبطان وبدون إخطار مع  مجھز، یمكن لخالفرغم كل ترتیب تعاقدي م   - 2

  التعویضات في حال الفصل غیر المبرر.
  
  السفینة. مجھزل االعطال واالضرار تعویضیلزم القبطان بإكمال الرحلة التي دخل فیھا تحت طائلة   - 3
  
الترتیبات الخاصة المتفق البحریة على أحسن حال وباستثناء  الرحلةالسفینة إلنجاز  مجھزوعلیھ إتباع تعلیمات  - 4

 وعالوة الوفاة كما ھو الحال بالنسبة للبحار.  االعادةعلیھا فلھ نفس الحق في األجر والعالج و
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  : 468المادة 
، یكون على  اتھاالسفینة أو أحد فروعھا أو ممثلی مجھزلمؤسسة المقر الرئیس وجد فیھا یخارج األماكن التي  - 1

  الرحلة البحریة.والقبطان توفیر الحاجات الطبیعیة للسفینة 

  السفینة وحمایة البیئة، یكون القبطان مسؤوال عن: سالمةبصفة عامة، وفیما یخص  - 2

تطبیق سیاسة التجھیز في ھذه المجاالت على أساس االتفاقیات الدولیة ساریة المفعول وقرارات الجمعیات  -
  اسة.یوتشجیع الطاقم علي تطبیق ھذه الس OMIبحریة الدولیة العامة للمنظمة ال

  المقررة وإعطاء األوامر والتعلیمات المناسبة البسیطة والواضحة. المساطراحترام  -
اتخاذ كافة اإلجراءات التي یراھا ضروریة لمصلحة السفینة أو طاقمھا أو الركاب والحمولة وكذلك حمایة  -

  البحري. الوسط
واستغالل  السالمةنة بالنواقص والحوادث التي من شأنھا التسبب في انعكاسات على إبالغ مجھز السفی -

  .من اجل تفادیھاوتتطلب تدخل المجھز تھدیدا بالتلوث السفینة أو تشكل 
  احترام النظم لتفادي االصطدام في البحر  -

  یجب علیھ كذلك: - 3

  لتوصیالت الكھربائیة واإلتصاالت الھاتفیة، االسفینة والعنایة بسجل الماكینة وسجل  سجل  مسك -
  السھر شخصیا على كافة وثائق السفینة -
  السلوك في السفینة واتخاذ كل اإلجراءات المناسبة لضمان احترامھ. حسنالمحافظة على  -
وفكھا والقیام بكل  ورصرصتھاالسھر على التطبیق الجید لعملیات الشحن والتفریغ وترتیب الحمولة  -

للتنفیذ الجید لنقل وحمایة البضائع بغرض تفادي التعرض ألي خطر أو تلف أو تقلیل مثل ھذه اإلجراءات 
  األخطار إلى أقصى حد.

  والركابوراحة الطاقم  سالمةالتأكد من  -
  في كل وقت وكذلك نفقات السفینة والمصروفات المترتبة علیھا. بالمالحةتحمل المسؤولیة عن كل ما یتعلق  -
  .الرسومیناء  نظام علیھ ھذا القانون أو تحریر أي تقریر ینص -
  في البحر،  الضیاعجلب المساعدة للبضائع واألشخاص في حالة خطر  -
  ممارسة وظائف الحالة المدنیة أو ضابط شاھد. -

  
  : 469المادة 

في حالة االستعجال یقوم القبطان باسم مجھز السفینة بكل اإلجراءات الھادفة إلى حفظ حقوق ھذا األخیر  - 1
  ویعتبر مسیر شؤون ھؤالء األخیرین. ینوالركاب و المحمل

  
  السفینة ، یجب علیھ خصوصا:  خسارة في حالة وجود خطر  - 2

  ،تنظیم وقیادة عملیات اإلنقاذ شخصیا -
   ،اإلنقاذ، في حدود الممكن، لوثائق السفینة -
  .أن یكون آخر من یغادر السفینة -

  
  : 470المادة 

، ال یمكن للقبطان أن یشحن بضائع أو یحمل ركابا لحسابھ السفینة من مجھز مكتوبباستثناء الحصول على إذن 
  الخاص.

  
  

  : 471المادة 
 للمجھزالسفینة والقبطان بخصوص الوظیفة التجاریة لھذا األخیر بوصفھ وكیال  مجھزأي اتفاقیة بین  ابرامیمكن 

  البحریة. ةوذلك دون تدخل السلط
  

  : 472المادة 
إذا توفى القبطان أو اختفى أو أصبح في حالة عجز عن ممارسة القیادة خالل الرحلة فیحل محلھ تلقائیا    - 1

  شھادة. یحوز اكبرالقبطان الثاني أو ضابط الجسر الذي 
  .ةابیالنبممثال تمثیال مقبوال من طرف القبطان  المجھزخالل فترة النیابة، یكون    - 2
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  الطواقم  -الفصل الخامس

  
  : 473المادة 

  علي السفینة بموافقة أو بدون موافقة عمالھ. الطاقم " عاریة سفینة "یحدد مجھز السفینة أو مستأجرھا  -1
البحریة التي تقدر ما إذا كان العدد متطابقا مع القواعد الخاصة  ةعلي السفینة لتأشیرة السلط الطاقمیخضع   -2

 باألمن واإلبحار وكذلك مدة العمل.
سفینة أقل ال طاقمأو إذا كان،  2ال تسمح باحترام القواعد المذكورة في الفقرة  الفعلیةإذا كانت ظروف االستغالل  -3

  ھذه األخیرة. أو رفض من العدد الذي حصل علي التأشیرة فیمكن سحب اومؤھالتعددا 
  .المالحةیؤدي سحب أو رفض التأشیرة إلى حظر   -4
یمكن أن یكون رفض أو سحب التأشیرة موضوع طعن أمام مدیر البحریة التجاریة الذي یجب أن یبت فیھ في  -5

  الطلب. استالماألیام السبعة التي تلي 
حسب إبالغھ أمام الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة  السبعةیمكن رفع قرار مدیر البحریة التجاریة خالل األیام  -6

  .خمسة عشر یومال مدة الذي یبت بصفة نھائیة خال

  
  

  : 474المادة 
 اإلجازاتالبحریة أن تمنح استثناءات لذوي  ةفي غیاب األشخاص أصحاب المؤھالت المطلوبة، یمكن للسلط -1

  األقل درجة.

  سنة . ،القابلة للتجدید عند الضرورة ،ال یمكن أن تتجاوز مدة ھذه االستثناءات  - 2

قاھرة وألقصر  ظروفال یمكن منح استثناء لمزاولة وظائف القبطان أو رئیس الفریق المیكانیكي إال في حالة  - 3
  فترة ممكنة.

  
  

  : 475المادة 
یقتصر استخدام العمال البحارة على متن السفن الموریتانیة على الموریتانیین أو مواطني الدول األجنبیة  -1

  مع الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة. لثالتي لھا اتفاقیات معاملة بالم
 البالرغم من ذلك وفي غیاب موریتانیین بحارة أو أجانب من دول لھا اتفاقیات معاملة بالمثل مع موریتانیا  -2

بحارة من  تشغیلالمستوى و الكفاءة التي تمكنھم من احترام المعاییر الدولیة والوطنیة، یمكن  یتوفرون على
  جنسیات أخرى.

  البحارة األجانب من أجل استخدامھم على متن السفن :یجب على  -3
  احترام الشروط المقررة الستخدام الموریتانیین على متن السفن -
البحریة المختصة  ةأن یكونوا حاصلین على شھادات تحدید ھویة بحار صادرة بصفة قانونیة من السلط -

  في بلدانھم.

  
  

  : 476 المادة
أو أعضاء الطاقم لسداد ضریبة  أو الضباط القبطان أو رئیس الفریق المیكانیكيیخضع أي استثناء متعلق بجنسیة  - 1

ھیئة التعلیم البحري المعینة من طرف الوزیر المكلف السفینة أو ممثلھ لتسییر  مجھزخاصة تدفع من طرف 
  بالبحریة التجاریة.

  اریة.یحدد مبلغ وشروط سداد ھذه الضریبة من طرف الوزیر المكلف بالبحریة التج - 2
  
  

  :477المادة 
لقبطان أو المسؤول األول أن ینظم العمل على متن السفینة اواالسفینة  لمجھزبالنسبة للسفن المجھزة للصید، یمكن 

  .الصید البحريحسب متطلبات نشاط 
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  عالقات العمل الجماعیة – الكتاب الحادي عشر
  

  الفصل األول: التجمعات المھنیة  وتمثیل البحارة
  

  :478المادة 
بھ في كافة مجاالت عمل السفن البحریة مع احترام الحقوق والحریات التي  اتعتبر ممارسة الحق النقابي أمرا معترف

  یضمنھا الدستور.
  
  

  : 479المادة 
السفن أو البحارة حصریا إلى دراسة الحقوق والمصالح المادیة والمعنویة على  مجھزيلالنقابات المھنیة  تسعى - 1

  الفردي أو الجماعي وكذلك الدفاع عنھا بالنسبة لألشخاص المستھدفین بأنظمتھا األساسیة.المستوى 
أمام العدالة مع احترام الترتیبات  وتمتلك حق المقاضاةیمكن تشكیلھا بحریة وھي تتمتع بالشخصیة المدنیة  - 2

  التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا.
  

  :480المادة 
السفن أو البحارة إكراه أو فرض بحار على االنتساب  لمجھزيسفینة أو تنظیم مھني  مجھز كلیحظر على  -1

لتنظیم لم یختره بمحض إرادتھ أو مراعاة انتمائھ النقابي أو ممارستھ لنشاط نقابي  في االكتتاب أو تنظیم العمل 
  أو فصلھ. أو في التكوین المھني أو التقدم أو مكافأتھ أو منحھ فوائد اجتماعیة أو تأدیبیة

أعاله إجراء تعسفیا ویمكن أن یقود إلى  1السفینة مناقضا لترتیبات الفقرة مجھزخذه تیعتبر كل إجراء ی -2
  .تعویضات

  
  

  : 481 المادة
  السفن ألیة سفینة تحمل أكثر من عشرة بحارة یتم استخدامھم بانتظام على متنھا. على متنیعین مندوبون  - 1
  خصوصا كما یلي:تتشكل مھام ھؤالء المنادیب  - 2

السفینة أو ممثلھ أو للقبطان سواء كانت فردیة أو جماعیة لفرد أو للعدید من أعضاء  لمجھزتقدیم أیة مطالبة  -
  الطاقم لم تتم تلبیتھا مباشرة.

  البحریة . ةالسلطامام المتعلقة بتطبیق القواعد التشریعیة والتنظیمیة رفع التظلمات والمالحظات  -
  

  : 482 المادة
خمسین بحارا عندما یتقرر القیام بفصل جماعي ألسباب   من اقل تحمل التيعلى السفن  المتن منادیب یـُـستشار - 1

  .اقتصادیة 
عندما یصل عدد حاالت الفصل المقررة إلى عشرة بحارة على األقل في نفس الفترة ( شھر)، تجري استشارة  - 2

  المقررة في قانون الشغل. للصیغالسلطة المختصة  طبقا  مامأرفع القضیة منادیب السفینة و
  

  : 483 المادة
  السفن البحریة مجھزيقانون الشغل المتعلقة بلجان المؤسسة على  حكامأتطبق  - 1
لخاصة  ا الطاقم المبحرالسفینة أن یوصلوا إلیھا اقتراحات ومالحظات  یبداعند وجود لجنة المؤسسة، یمكن لمن- 2

  المتعلقة بصالحیات اللجنة.بكل األمور 
  

  :484المادة 
السفن المؤھلین والبحارة أن تحدد االلتزامات المتبادلة بین  مجھزيیمكن التفاقیات جماعیة مبرمة بین ممثلي  -1

  القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا. حكاماألاحترام  ظل األطراف، في
  وتسجیلھا أو تقییدھا في سجل الطاقم یجب أن تودع ھذه االتفاقیات لدى مدیر البحریة التجاریة -2
كما یمكن أن تتضمن كما ھو الحال  اتفاقیات المنشأ المبرمة على مستوى نفس التنظیم البحري، ترتیبات أكثر  -3

فائدة للعمال من تلك المنصوصة في القوانین والتنظیمات ساریة المفعول إال أنھا ال یمكن أن تناقض الترتیبات 
 م.المتعلقة باألمن العا
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  الفصل الثاني : نزاعات الشغل
  

  القسم األول: نزاعات فردیة
  

  : 485المادة 
السفن والبحارة المتعلقة بالتزام العمل البحري بما فیھا النزاعات المتعلقة  مجھزيتعرض النزاعات الفردیة بین - 1

  البحریة. ةمحاولة الصلح أمام السلطلالسفینة  مجھزبالتزامات 
محاولة الصلح، ترفع ھذه النزاعات أمام محكمة شغل میناء تسجیل السفینة باستثناء النزاعات في حال فشل  - 2

  المتعلقة بالقبطان التي ترفع أمام المحكمة التجاریة لمیناء تسجیل السفینة.
  إذن باإلخطار. حلمحضر عدم الصلح م حلی - 3
  

  : 486 المادة
  حري بعد سنة من نھایة الرحلة التي نشأ النزاع خاللھا.تتقادم كل الدعاوى المتعلقة بعقود العمل الب - 1
  بین رحلتین یبدأ سریان المدة انطالقا من بدایة الرحلة الموالیة.رسو  النزاع خالل  نشأإذا  - 2
  

  إضرابات -نزاعات جماعیة  -القسم الثاني
  

  :487المادة 
  .مھنیةجل تعزیز مطالب أ من إثر تشاورلعمل عن اتوقف جماعي  ھو اإلضراب -1
 .كاب البحار لخطأ فادحرتاإلضراب عقد العمل إال في حالة اال ینھي  -2
  

 المادة 488 : 
یجب على مجھزي السفن أو منظماتھم المھنیة وعلى البحارة أو منظماتھم النقابیة أن یتبرؤوا من المسؤولیة بتفادي 

فیما بینھم عن حلول منصفة في حال حدوث أي شكل من أشكال اإلعاقة أو العرقلة للمالحة البحریة و أن یبحثوا 
  نزاع.

 
  :  489المادة  

  یمنع أي شخص أو منظمة مھنیة من تنظیم أو تشجیع حركة إضراب من أي نوع كانت أو المشاركة فیھا ما لم :
 یقرر معظم أفراد طاقم السفینة القیام بمثل ھذا العمل؛ -
 ثالثة أیام.من  إخطار مھلة ان معیبلغ ذلك كتابة إلى مجھز السفینة أو ممثلھ أو القبط -

  
  : 490المادة 

في حال  في نواذیبو. یخضع كل نزاع جماعي وجوبا إلجراء تصالح أمام السلطة البحریة التي تستدعي األطراف 1
بتوقیع كل  یااألطراف كتاب تشعرأعاله ما لم  489نزاع یتعلق بنشاط الصید بعد انتھاء اإلخطار المبین في المادة 

  األطراف بأن اتفاقا حصل خالل ھذه الفترة.
بالعقوبات  بدون المساسمحضر ال یصاغ، قانوني. إذا تخلف أحد األطراف دون مبرر أو لم ینتدب من یمثلھ بشكل 2

  التأدیبیة الالحقة.
ة تشیر إما أثناء الجلسة محضر موقع من األطراف حیث یتسلم كل طرف نسخة رسمی یصاغ. بعد ھذه المسطرة، 3
:  

  إلى االتفاق -
  أو إلى الخالف جزئیا أو كلیا. -

  
  : 491المادة 

  التي ینص علیھا الصیّغملزما لألطراف بالنسبة للشروط و  الصلح . یكون اتفاق1
أعاله، تحرر السلطة البحریة تقریرا  490من المادة  2. في حال فشل كلي أو جزئي أو تخلف كما في الفقرة 2

  الخالف. علیھاحول الخالف مع توضیح النقاط التي یستمر 
  ترفق بالتقریر كل الوثائق و المعلومات المفیدة وعند االقتضاء االتفاق الجزئي.

التجاریة و التحكیم المشار إلیھا في مدونة الشغل، یكون الوزیر المكلف بالبحریة  الوساطة. في إطار إجراءات 3
  ھو المختص. و/أو مدیر البحریة التجاریة
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بالنسبة للجان والمجالس التي تنص علیھا مدونة الشغل، یستبدل ممثلو أرباب العمل و العمال بممثلي مجھزي  .4
  السفن و البحارة. 

  
  مفتشیة الشغل البحري -الفصل الثالث

  
  :  492المادة 

. یكلف مفتشو الشغل البحري، تحت سلطة مدیر البحریة التجاریة، بتفتیش جمیع الجوانب المتعلقة بظروف عمل 1
  .رجال البحروحیاة 

" ضوابط الصیانة ونظافة أماكن الحیاة والعمل على متن السفینة و رجال البحرتعني عبارة "ظروف عمل وحیاة . 2
ومساكن أعضاء الطاقم واالكتتاب وعدد العاملین  وإعداد الموائدغذیة د االكتتاب والتوالحد العمري األدنى وعق

والكفاءات ومدة العمل والفحوص الطبیة والوقایة من حوادث الشغل ووسائل الراحة وما یتصل بھا والعودة إلى 
  الوطن وشروط وتدابیر الشغل الخاضعة للتشریع الوطني و الحریة النقابیة.

  

  :  493المادة 
الشغل البحري الذي یالحظ خالل التفتیش مخالفة السفینة ألحكام ھذا القانون أو للنظم الدولیة، برفع یقوم مفتش 

  تقریر دون تأخیر إلى مدیر البحریة التجاریة الذي یمكنھ إصدار أمر بتوقیف السفینة وفقا ألحكام ھذا القانون.
  

  : 494المادة 
  صالحیات مفتشي الشغل البحري. اریةالمكلف بالبحریة التجوزیر العن  صادریوضح مقرر 
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  االستئجارات والبیوع : السادسالجزء 
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  االستئجارات والبیوع : السادسالجزء 
  

  الكتاب الثاني عشر : االستئجارات والبیوع
  

  الفصل األول : االستئجار والنقل البحري:
  

  القسم األول: استئجار السفینة
  

  عقد اإلیجار -القواعد العامةالفرع األول : 
  

  :  495المادة 
مھنیین في النقل  طرف تعویض منساس أعلى تراض وب حسب صیغة تمیثاق مكبعقد االستئجار یثبت  -1

 ).ةعاری سفینة(استئجار رحلة) أو مدة (استئجار زمني) أو سفینة (استئجار  بمسار یتعلقالبحري و 
ما لم یكن طراف اال قبل حدد منت وآثار االستئجارالحالیة فإن ظروف  ةباستثناء الترتیبات التشریعیة والقانونی -2

 . قانون دولة علم السفینة المستأجرةلالعقد  ویخضعھناك اتفاق مخالف، 
 تنفیذ المیثاق بین األطراف.  علىلسفینة أثناء تأجیرھا ا مؤجرتغییر  ال یؤثر -3
  

  :  496المادة 
  ،استئجار رحلة أو استئجار زمني) " أوةعاری سفینة("السفینة استئجارحسب المیثاق بین األطراف یشمل 

 المعلومات التالیة: 
 لكل شكل من االستئجار:  -1

 . تقریر وصفي لھذه األخیرة وأجھزتھا وملحقاتھا مع ربما لسفینة أوا تعریفعناصر  -
 ر. ــوالمستأج المؤجر و المالك ةجنسیوأسم  -
 مدة العقد وأمكنة التفریغ والتحمیل. -
 . ااحتسابھ قواعدالشحنة أو  قیمة -

 . والمكان الذي یبرم فیھ یسري العمل بھ الذيتاریخ ال، " عاریة سفینة "الستئجار بالنسبة  -2
 وبالنسبة لالستئجار الزمني اسم قبطان السفینة.  -3
 : للرحلةالستئجار وبالنسبة ل -4

 طبیعتھا.  وربماأھمیة الحمولة  -
 فترة التحمیل.  -
 اآلجال المخصصة للتحمیل والتفریغ.  -

  
  :  497المادة 

  اتفاق بین االطراف. ثحدإذا  اال ،واحدة ةعقود االستئجار سن تنشأ عنالتي  مھلة تقادم الدعاوى -1
 : سریان المھلة: أفي ھذه الحال یبد

 .الرحلة ینھيحدث الذي ال أوسفینة بضائع من اللل من التفریغ التام لرحلة،االستئجار فیما یخص  -
أو نھایة صالحیة مدة العقد  ابتداء من"  عاریة سفینة بالنسبة لالستئجار الزمني واستئجار " -

 تنفیذه.ل االنقطاع النھائي
المذكورة أعاله حسب االستئجار في الزمن أو في  الشروطفي نفس  یتم ،جزئيلالستئجار ال -

 .الرحلة
 

 الرحلةالفرع الثاني: االستئجار لغرض 
  

  :  498المادة 
 رحلة إكمال بموجب استئجار الرحلة یضع المؤجر تحت تصرف المستأجر كلیا أو جزئیا سفینة لغرض -1
 .كثرأأو
التي یستقبلھا القبطان على متن السفینة وفق ما ھو محدد في المیثاق الموقع  مسؤول عن البضائع المؤجر -2

 : ما یلي مالم یثبتبین األطراف 
 . ھالتزامات نفذ ھأن -
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 ،احترام االلتزامات عدم غیر ناتجة عن األضرارأن تكون  -
 .هومساعدقبطان أو الرتكبھا ا قد بحریة ناتجة عن أخطاء األضرارأن تكون  -

  
 .الزمنياالستئجار  -الفرع الثالث 

  
  :  499المادة 

 تحت تصرف المستأجر لمدة محددة.  ة مجھزةسفین وضعباالستئجار الزمني یلتزم المستأجر بموجب  -1
 ال أنھ لیس مسؤوالإالتي تلحق بالبضائع والناتجة عن عدم احترام االلتزامات  األضرارالمستأجر مسؤول عن  -2

شروط المیثاق  ضمنتوصیات المستأجر اإللتزام بأو مساعدیھ الذین یجب علیھم  البحریة عن أخطاء القبطان
 بین األطراف. 

 التجاري. ھاتسییر التي تلحق بالسفینة جراء األضرارالمستأجر مسؤول عن  -3
 

  : "ةعاریسفینة "استئجار السفینة  –الفرع الرابع 
  

  :  500المادة 
تحت تصرف المستأجر بدون تجھیزات  سفینة معینة " بوضعةعاری سفینةبمقتضى استئجار "یلتزم المؤجر  -1

 . ، مقابل تعویض، لمدة محددةمكتملةودون معدات أو مع معدات وتجھیزات غیر 
 .استغالل السفینة الناجمة عن الغیرعن المؤجر كافة مطالبات المستأجر  یتولى -2
 

 الباطن من االستئجار –الفرع الخامس 
 

  :  501المادة 
الشحن ومع  وثائقحسب  للنقل أو یستخدمھا فضاءات منھا أو السفینة من الباطن یؤجریمكن للمستأجر أن  -1

 ذلك یبقى ملزما بترتیبات عقد االستئجار.
  

  :  502المادة 
مبلغ اإلیجار  لتسدید من الباطنیمكن للمؤجر، في حدود مطالبة المستأجر لھ، أن یتصرف ضد المستأجر  -1

 .المطالب بھ
 .بین المؤجر والمستأجر أخرى مباشرة اتعالقأي  من الباطنال یقیم االستئجار  -2
  

  :  503المادة 
 مجلس الوزراء شروط تطبیق االستئجار.صادر عن یوضح مرسوم 

  
  

  : الثاني:   نقل البضائعالقسم 
  

  الفرع األول: القواعد العامة
  

  :  504المادة 
یلتزم الشاحن بموجب عقد النقل البحري بتسدید تعرفة شحن محددة للناقل، كما یلتزم ھذا األخیر بإرسال  -1

 بضاعة محددة من نقطة الشحن حتى نقطة التسلیم.
أي نقل بطرق أخرى، عقدا بحریا إال اعتبارا من شحن ال یعتبر العقد الذي شمل، عالوة على النقل البحري،  -2

 البضاعة حتى تسلیمھا.
 

  :  505المادة 
خضع التفاقیة تال التي  ،و باتجاھھأ موریتاني میناء انطالقا من نقل الحموالتعملیات على  ھذا القسم طبقی -1

 ةخارجالعملیات النقل و في كل الحاالت، على كل  فیھا،تكون الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة طرفا  دولیة
 .من ھذا النوعتفاقیة احقل تطبیق عن 
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قانون المكان الذي تنقل لعلى البضاعة  یةالتنفیذاالجراءات و التحفطیةجراءات و اإل تخضع طلبات التعجیل -2
 . البضاعة إلیھ

 .رفع أمامھاتقانون المحاكم التي ل الدعوى یخضع تقادم -3
 

  :  506المادة 
  كما یلي : ھذا القسم  أحكامتطبق 

 بین كافة المھتمین بالنقل في غیاب میثاق بین األطراف.  -1
 .  ،في عالقة الناقلین مع أطراف أخرى ،تنفیذ میثاق معین الناتجة عنشحن ال على وثائق -2
 

  الشحن وثیقةالفرع الثاني:  
  

 :507المادة 
 في السفینة تثبت عقد النقل وتدل على تكفل الناقل بالبضاعة أو وضعھ لھا لعقد النقل  سند ھي الشحن وثیقة -1

ة للنقل مالدعامة القانونیة القاضیة بالشروط العا يوھوالتزامھ بتسلیم ھذه البضاعة مقابل تسلیم ھذه الوثیقة 
 عقد النقل.في التزامات األطراف  تقاسموحول 

باسمھ أوبتفویض بأمر  معین استالمھا من طرف شخصتم یالبضاعة  عن صیغة مبینة تنص على أنینتج  -2
 .منھ

 إلى المكان المقصود.  وصولھاوحده الحامل لنسخة من ھذه الوثیقة یمكنھ أن یتسلم البضاعة عند  -3
 

  :  508المادة 
  الوظائف التالیة:   بشكل خاص الشحن البحري  وثیقةدي تؤ
 بضائع التي یشیر إلیھا. لل الممثلالسند  -
 قد النقل.عبرھان على وجود  -
 برھان على التكفل بالبضاعة من طرف الناقل.  -
 المكان المقصود. فين المالك من تفریغ بضاعتھ یمكت -
 .للتفاوضإلى المكان المقصود ألنھ قابل  وصولھال البیع قبل یسھت -
 المستورد. المستقبل و /المصدروثائقي بین المرسل  تمانئاوسیلة  -
 

  :  509المادة 
 المعلومات التالیة :  ىعلالشحن   تشتمل وثیقة

 اسم الناقل وأسم سفینتھ. -
 )او بامر محدد بدون تحدید، مظھر، ،لبضاعة الموجھة إلیھ (بأمرا صاحباسم  -
 .وصولھاالبضاعة من السفینة عند  مستِلمُ  -
 محمل. الاسم  -
 موانئ الشحن والتفریغ. -
 . )الكمیة، الوزن ، العالمة(وصف البضاعة  -
 . الشحن "مسدد" أو "یسدد عند الوصول"صیغة  -
 .صیغة "أصلي" وعدد األصول المرسلة -
یشیر إلى اسم الناقل أو والذي یجب أن السفینة أو من یمثلھ  مجھزوتوقیع والحمل  تاریخ ومكان المؤسسة -

 القبطان الذي یعمل لھ. 
 

  :  510المادة 
 استالم البضاعة كما وصفھا الناقل في الوثیقة ماثبت احتمال تو  وصل استالم البضاعة  ھي الشحن وثیقة -1

 .  لم یظھر خالف ذلك
البضاعة على  شحنالدلیل على  يھ)shipped on board("محمول" أو "على المتن"  الشحن وثیقة -2

 .المتن
ال  اولكنھبھا من طرف الناقل وتوجد تحت مسؤولیتھ  لأن البضاعة تم التكف تفید"سلم للشحن"  الشحن وثیقة -3
 . وثیقة الشحنثبث أن البضاعة موجودة على متن السفینة المعنیة في ت
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ـلوإذا  -4  الشحن وثیقةكون تثبات وجود البضاعة على المتن إ باعتماد مصرفيألسباب تتعلق  أراد المـُـحِمّ
 وضح تاریخ شحن البضاعة. تخاصة  بتأشیرة مرفقة

 
  :  511المادة 

 . قیمتھاللبضاعة التي تشیر إلیھا ولھا نفس  ةممثل وثیقة يھ الشحن وثیقة  -1
 .التي تمثلھا البضاعة حیازةتحول  اإحالتھ -2
  

  :  512المادة 
  .محدد شخص  لصالح  "معرف باإلسم"،أو  "معینلـ"شخص  الشحن تحرر وثیقة -1
  .اإلصدارعند  امعرفالحامل النھائي یكون  

 . الشحن وثیقةالتفاوض على مكانیة ر و یلغي إوالیمكن أن یظھّ 
شرطا لتحویل الحق  الشحنوثیقة على  المتنازل و ختمأیمثل توقیع  و رظھّ تیمكن أن "بأمر"  الشحن وثیقة -2

 البضاعة.  على
 . على البضاعة عند وصولھالحصول من ا علیھاالحائز مكن الحامل تلحامل" ل" الشحن وثیقة -3
یمكن أن  الشحن وثیقةأعاله فإن  3،  2 ،1في الفقرات  ةالمذكور الشحن وثیقةالفئات الثالثة من وبموجب  -4
 كون:ت

 البضاعة وإرسالھا النھائي. بتكفل الیفید  للشحن" وصل" -
 البضاعة وحسن وضعھا الظاھري.بتكفل الیفید "بدون تحفظ"  -
حول الكمیة وأوضاع  شركة النقل الواردة منالتحفظات  بموجبمسؤولیة الناقل  حد منی"بتحفظ"  -

 البضاعة.
 ."أبیض"، ، "مرّكب""مباشر"، "نظیف"، "مبّوب"، "مقبول""براءة ذمة"،  -

 
  :  513المادة 
 :التالیة الحاسمة العالماتب االحتجاج ألطراف المتنازعةل یمكن

من الضروري أن تكون و ووزنھا وكمیتھا العبواتالعالمات األساسیة التي یراد بھا تعریف البضاعة وعدد  -
 مسلمة كتابیا من طرف المحمل.

 الناقل. كما یالحظھاالظاھرة  البضائع  وتعبئةوضعیة  -
  
 

  :  514المادة 
 :  یتحفظیمكن للناقل البحري أن ـ 1

  ل غیر صحیحة.ن إشارات المحمِّ أب یشتبھإذا كان یعلم أو ـ 1.1
 ل.إذا لم تكن لدیھ الوسائل الكافیة لمراقبة تأشیرات المحمِ ـ 2.1

 وغیاب وسائل الرقابة الناجعة. االشتباهالشوائب وأسباب  الشحن وثیقةفي یجب أن توضح ـ 2
  

  :  515المادة 
 .الشحن وثیقةومسجلة على  مبررةو دقیقة التحفظات یحب أن تكون -1
إلى الحامل فإنھا منفردة ولكن موجھة بواسطة رسالة  الشحن وثیقةعلى  مسجلةإذا كانت التحفظات غیر  -2

 ل. المحمِ  ضد دعوى رجوعولكن تمكن الناقل من ضمان الشحن وثیقة على مستقبل البضاعة وحامل  الیحتج بھا
"دون مسؤولیة عن النقص أوالتلف التي یمكن أن تحدث خالل عملیات التحمیل و/أو التفریغ كذلك إن بند  -3

 . الشحن وثیقةضاف إلى یال یمكن أن خالل النقل" 
و إذا كان الناقل لدیھ وسائل  مشخصة مسبقاالبضاعة  " اذاكانتالشك  معلتحفظ "اكذلك ال یمكن تقدیم بند  -4

 كفیلة بمراقبة الشحن. 
  
 

  :  516المادة 
الناقل، وھي غیر قابلة  احتج بھاإذا  افیما یخص تطابق التأشیرات الموضوعة علیھ بسیطةالشحن قرینة  وثیقةمثل ت

  استغاللھا. بحسن نیة للنقض إذا أراد شخص آخر
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   : 517المادة 
 التحجج علیھافي ھذه الحالة لھ  یحقو من طرف الشاحن.  اھقبول بنود الشحن وثیقةتوقیع یترتب على  -1
  .العام لقانونا من بنود استثنائیةب

أو العالمات  التعبئةالمسؤولیة أو البالمسؤولیة أو ن تتعلق خاصة أمن القانون العام  بنود االستثنائیةیمكن لل -2
أو  رشد البحريالمأو  الرصرصةأو ع الخطیرة ئالبضا الحیة أوالحیوانات أواألشیاء الثمینة  أو الوزنأو المحتوى أو 

و القضائیة أاو االجراءات أو التلف المشترك،  الشحنأو تغییر الوجھة أو حق تخفیض الحمولة أو التأخر أو الرسو 
 .شاملة ھذه الالئحة ولیستالتامینات 

 
  :  518المادة 

 یقوم مقاموال  "للحامل" الشحن وثیقةإال في حاالت  لإلحالة بالتظھیر ةوقابل للتفاوض ةقابل الشحن وثیقة -1
 .افیھ قبول البنود المدرجة

 لصاحب الفوري االستبدالن من یمكّ من امتالك البضاعة كما  الشحن وثیقةتوقیع  خالل منظھیر تالن مكّ ی -2
 . الشحن وثیقة

 : أن توقیع المن خالل  رلمظھّ ل یمكن -3
 . عند وصولھا یطالب بالبضاعة  -
 .حرك دعوى ضد الناقل فیما یخص مسؤولیتھی -
 

  :  519المادة 
  لبند.راضیا باالشحن یعتبر لوثیقة  امرجعی ابند المتضمنالشاحن الذي وقع  بحریة وبدون تحفظ العقد  -1
 .دون تحفظیمكن االحتجاج بالبند المحدد لمحكمة االختصاص على الشاحن رغم توقیعھ لھ   -2
 رخر مظھّ آل احصری احق  ضد الناقل البحريفي حال ضیاع أو تلف مسؤولیة ال فيإذا كان حق الدعوى  -3

األضرار الناجمة عن  وحده للشاحن إذا كان ھذا األخیر یتحملتفتح ھذه الدعوى  ھذه الدعوى ، فإنلسند باالمر
 النقل. 

 
  :  520المادة 

 . في االتفاقیة األساسیة أو في أي وثیقة قد ترجع إلیھایعتبر الغیا كل شرط تحكیمي إذا لم یكن مكتوبا  -1
 الموریتاني. جائز إال إذا كان الناقل خاضعا للقانون للمحكمة األجنبیة  یمنح االختصاصإن البند الذي  -2
 محكمةعلى اختصاص على األراضي الموریتانیة  مقر وكان لھا أو ألحدھا على األقل األطراف اتفقتإذا  -3

عرفة الخالفات الناجمة أو التي قد تنجم عن عالقات قانونیة محدودة فإن محكمة ھذه الدولة لم ةمتعاقد دولة
 .ھي المختصة

ما شفھیة مع تأكید كتابي وإما بصیغة إما مكتوبة وإة لالختصاص القضائي صَ االتفاقیة المخِصّ  یجب أن تكون -4
  .مقبولة في العرف التجاري الدولي أو تفترض معرفتھا من قبل األطراف

  
  : 521المادة 

یجب أن یكون أي شرط اختصاص أو أي شرط تحكیم مقبوال من طرف المرسل إلیھ و ال یمكن االحتجاج بھ   . 1
  ضده إال إذا قبل بذلك صراحة و كآخر أجل وقت تسلمھ للبضاعة أو وقت إبرامھ لعقد النقل.

  المرسل إلیھ.الشحن إثباتا لقبول البضاعة من قبل  وثیقةال یعتبر مجرد حیازة   . 2
دون  ناتجاإلیھ البضاعة  الذي تُرسلي قبل بھ الشخص ذالشحن ال وثیقةاالختصاص المبین في  بندال یعتبر   . 3

  الشحن. وثیقة تخفظ عن
المرسل إلیھ حامل  تحل محلضد شركات التأمین التي االحتجاج بالبند المحدد لمحكمة االختصاص ال یمكن   . 4

طالما أن حامل سند  ،القبول بشرط االختصاص كآخر أجل لدى تسلیم البضاعةإال إذا تم  ،الشحن وثیقة
على الغیر إال إذا تم صال أالشحن ال یحل محل الشاحن بالنسبة لحقوقھ والتزاماتھ وأن مثل ھذا الشرط  یؤثر 

  القبول بھ.
  

  : 522المادة 
تعتبر جمیع الخطابات أو االتفاقیات التي یلتزم الشاحن بموجبھا بتعویض الناقل عند قبول ھذا األخیر أو   . 1

تجاه الغیر وإن كان یمكن لھؤالء االحتجاج بھا ضد ا وال أثر لھاممثلھ بتسلیم سند شحن دون قید،  باطلة 
  الناقل المذكور.
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في البضاعة كان الناقل یعلم بھ أو كان یفترض أنھ یعلم بھ  إذا كان التحفظ الذي أغفل عن قصد یتعلق بعیب  . 2
خالل توقیع سند الشحن، فال یمكنھ االحتجاج بھذا العیب للتھرب من مسؤولیتھ و لن یستفید من تحدید 

  أدناه. 527المسؤولیة المشار إلیھ في الماد 
  

 تنفیذ العقد  -الفرع الثالث 
  

  :  523المادة 
  ار بخالف ذلك، یلزم الناقل قبل وعند بدایة الرحلة بأن یولي العنایة لما یلي:. بصرف النظر عن أي قر1

 وضع السفینة واإلبقاء علیھا صالحة للمالحة مراعاة للرحلة المرتقبة والبضائع التي سیقام بنقلھا -
 تجھیز وتموین السفینة كما ینبغي -
 وضع أجزاء السفینة  التي ستشحن فیھا البضاعة في حالة جیدة. -

  .وتفریغھا ونقلھا وحراستھا البضائع ومناولتھا ورصرصتھا المناسبة بشحن ةقییجب على الناقل القیام بالطر. 2
  

  :  524المادة 
في غیاب موافقة الشاحن واإلشارة إلى ذلك في السفینة سطح البضاعة فوق برصرصة یخطئ الناقل إذا قام   . 1

  .الشاطئیة، إال إذا تعلق األمر بالمالحة سند الشحن أو وفقا ألحكام قانونیة توجب ذلك
  في حال شحن حاویة على متن سفینة مزودة بالتجھیزات المناسبة. االشاحن موافق یعتبر  . 2
  

  : 525المادة 
 الخمسة عشر یوما الموالیةفیما یتعلق بالبضائع التي یشحنھا خالل  باألولویة، لشحنھیحظى القبطان، بالنسبة   . 1

  .للتسلیم إذا لم تكن انتقلت ألیادي أخرى
في حال تسویة قضائیة أو تصفیة أمالك الشاحنین أو غیرھم من األشخاص قبل انقضاء أجل قدره خمسة   . 2

ن أو األضرار البحریة التي یجب  شحنھعلى باقي الدائنین بالنسبة لسداد  باألولویةعشر یوما، یحظى القبطان 
  .یعوض لھ عنھا

  
  : 526المادة 

عیب خاص یتحمل الشاحن مسؤولیة األضرار التي لحقت بالسفینة أو البضائع عن طریق خطئھ أو ب .1
  ضاعتھ.بب

لدى تسلیم البضائع الخطیرة إلى الناقل أو من یحل محلھ، یجب على الشاحن أن یبلغھ بطبیعة الخطر بأن   . 2
  التي یتعین اتخاذھا. االحتیاطاتیضع علیھا عالمة أو إشارة تبین الخطر و عند االقتضاء 

  ، إذا لم یكن الناقل على اطالع بالخطر:وإال  . 3
  یتحمل الشاحن تجاه الناقل تبعات األضرار الناتجة عن شحن البضائع  1.3 -
ن أیمكن إنزال البضائع أو تدمیرھا أو جعلھا غیر ذات ضرر في أي وقت وحسب الظروف دون   2.3 -

  یما لو أصبحت تشكل خطرا على األشخاص و الممتلكات.یترتب على ذلك أي تعویض خاصة ف
في الحالة األخیرة، ال داعي لتعویض الشاحن إال إذا وجب اإلسھام في تعویض أضرار بحریة مشتركة أو 

  إذا كان الناقل یتحمل المسؤولیة وفقا ألحكام ھذا القسم.
لنقل بالتكفل بالبضائع مع علمھ أنھا تمثل من طرف شخص قام أثناء ا 3و 2ال یمكن التذرع بأحكام الفقرتین   . 4

  خطرا.
  

  : 527المادة 
  .سنتینتتقادم الدعاوى ضد الناقل أو المرسل إلیھ بعد 

  
  مسؤولیة الناقل. –الفرع الرابع 

  
  : 528المادة 

الخسارة أو . یتحمل الناقل كل خسارة أو ضرر تتعرض لھ البضائع منذ التكفل بھا ولغایة التسلیم ما لم یثبت أن 1
  الضرر بسبب:

  أعاله 523عدم صالحیة السفینة للمالحة إال إذا  برھن على أنھ استجاب ألحكام المادة   1.1
  أخطاء بحریة للقبطان أو المرشد أو مأمورین یتبعون للناقل  2.1
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  حریق نشوب  3.1
  وقائع ضمن حدث ال یسأل عنھ الناقل  4.1
  العمل أو إعاقتھ ألي سبب كلي أو جزئيإضرابات، إغالق المصانع، توقف عن   5.1
  عیب في البضاعة أو نقص حسبما تقتضیھ التفاوتات العادیة في میناء الوجھة  6.1
  أخطاء الشاحن أثناء التعلیب والتعبئة أوالختم   7.1
  عیوب خفیة في السفینة یمكن أن ال تالحظ خالل فحص دقیق  8.1
  ي البحر أو تغییر الوجھة لھذا الغرض.عمل أو محاولة إنقاذ ممتلكات أو أرواح ف  9.1

.  یمكن للشاحن أو صاحب الحق مع ذلك وفي ھذه الحاالت أن یبرھن على أن الخسائر أو األضرار كانت ناتجة 2
   2.1موریھ عدا ما ذكر في الفقرة أكال أو بعضا عن الناقل أو م

  
  : 529المادة 

وثائق  فیما یخصحد مسؤولیة الناقل، بالنسبة للخسائر واألضرار، بالمبالغ التي تضمنتھا االتفاقیات الدولیة  ـُ ت  . 1
  الشحن

  مع ذلك، یمكن للناقل أو القبطان أو وكیل الناقل والشاحن أن یوافق على مبلغ أكبر.  . 2
یغھا حسب العقد أو في الیوم أو المكان یحتسب المبلغ المستحق استنادا إلى قیمة البضائع في یوم ومكان تفر  . 3

  .فیھ الذي كان یفترض تفریغھا
للبضائع ذات الطبیعة والجودة  المتداولةالقیمة  حسب  وإالالسعر السائد في السوق  حسبتحدد قیمة البضاعة   . 4

  المماثلة.
  :2و 1 المسؤولیة المشار إلیھ في الفقرتین حدال یمكن للناقل أن یتذرع باإلستفادة من   . 5

إذا ثبت أن الضرر ناتج عن إغفالھ أو بفعل ارتكبھ بنیة إحداث ھذا الضرر أو ارتكبھ عمدا  1.5
  ووعیا بأن مثل ھذا الضرر سیقع على األرجح؛ 

 . الناقل طرف من ومقبولةفي سند الشحن  مدمجةفي حال تصریح الشاحن بقیمة  2.5
  إال إذا أثبت عكس ذلك.  الناقل،لتصریح ضد بھذا ا ویمكن التحجج

 528. یمكن لمأمور الناقل أن یتذرع باإلعفاءات و حد المسؤولیة التي یمكن أن یحتج بھا الناقل تطبیقا للمادة 6
  .1.5أعاله وبھذه المادة إال إذا ثبت أن الضرر یستجیب لشروط الفقرة 

مبالغ التعویض التي یتحملھا الناقل ومأموروه  ، فإن مجموع2و1. إذا كانت المسؤولیة محددة وفقا ألحكام الفقرتین 7
  ال یمكن أن تتجاوز الحدود المبینة في الفقرتین المذكورتین. 

  
  :  530المادة 

 یعتبر باطال وبدون مفعول أي بند یھدف بشكل مباشر أو غیر مباشر إلى :  .1
 أعاله  529إعفاء الناقل من المسؤولیة أو تحدید مسؤولیتھ بمبلغ یقل عن ما ھو محدد في المادة  -1.1
  إعفاؤه من تقدیم البینة -2.1
 الناقل  لصالحاالستفادة من التأمین على البضاعة  التنازل عن -3.1

العمل بجمیع البنود المتعلقة بالمسؤولیة أو التعویض بالنسبة لنقل  1غیر أنھ یرخص خروجا على الفقرة  .2
أعاله باستثناء الحاویات المشحونة  529من المادة  1السفینة وفقا للفقرة  في الحیوانات الحیة أو البضائع المحمولة 

 على سفن مزودة بتجھیزات مناسبة لھذا النوع من النقل. 
 

  :  531المادة 
عندما یتقدم الشاحن بتصریح غیر صحیح حول طبیعة أو قیمة البضائع، فإن الناقل غیر مسؤول عن الخسائر أو 

  األضرار التي تتعرض لھا. 
  

  :  532المادة 
تتقادم الدعوى ضد الناقل بسبب الخسائر أو األضرار خالل سنة واحدة إال في حالة تمدید یتفق علیھ األطراف  .1

 وقوع الحدث موضوع الدعوى.قبل 
خالل ثالثة أشھر اعتبارا من یوم  1یمكن التقدم بدعوى الرجوع حتى بعد اآلجال المشار إلیھا في الفقرة  .2

 التقدم بالدعوى ضد المؤمن علیھ أو في الیوم الذي قام ھذا األخیر بتسویة المطالبة ودیا. 
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  الفصل الثاني : المبیعات البحریة
  

  :  533المادة 
  تعتبر ترتیبات ھذا الفصل مكملة إلرادة األطراف.

  
  القسم األول : البیع عند المغادرة

  
   : 534المادة 

اعتبارا من یوم تسلمھا  يیترتب على البیع عند المغادرة تعریض البضاعة المباعة للخطر ویتحملھا المشتر .1
 وفق شروط العقد. 

باسم السفینة التي تحمل البضاعة المباعة وبتاریخ یجب على المشترى خالل أجل معقول أن یبلغ البائع  .2
 شحن ھذه البضاعة.

على البائع أن یسلم البضاعة على الرصیف وبأقرب ما یكون من السفینة المحددة وفي الیوم الذي حدده  .3
 المشترى و إبالغ ھذا األخیر خالل األربع وعشرین ساعة التالیة وبالوسائل المعتادة.

 " على البائع أن یسلم البضاعة على ظھر السفینة.لخطوط التحمییوجب بند " .4
  

  البیع عند الوصول :  القسم الثاني
  

  :  535المادة 
 ؛یتحمل البائع مسؤولیة البضاعة في عملیة البیع عند الوصول .1
 في عملیة البیع على سفینة معینة یبلغ البائع إلى المشتري اسم السفینة التي شحن علیھا بضاعتھ. .2
 البضاعة، فإن البائع لیس ملزما باستبدالھا إذا حصلت األضرار بعد اإلبالغ أعاله.في حالة خسارة  .3
في حالة البیع عند الشحن فإن البائع یسلم البضاعة إلى ناقل ویبلغ المشتري بذلك، وفي حالة خسارة، إذا  .4

 شروط العقد.تعلق األمر بأشیاء من نوع خاص فإن علیھ أن یرسل من جدید إلى البائع نفس الكمیة وفقا ل
  

  " CAF(كلفة، تأمین، شحن) " البیع بصیغة  -القسم الثالث 
  

  :  536المادة 
 :في حالة البیع بصیغة (كلفة، تأمین، شحن) یلتزم البائع بما یلي  .1

 إبرام عقد النقل وشحن البضاعة على السفینة  -
 التامین علیھا ضد أخطار النقل  -
 توجیھ الوثائق االعتیادیة بما یتناسب مع اإلرسالیة إلى المشتري دون تأخیر  -

المشتري مدین بمبلغ یشمل إجماال سعر البضاعة وعمولة التأمین وأجر الشحن غیر أن مخاطر النقل تكون  .2
 على نفقتھ؛

مجرد شمول العقد لبنود مثل "الوزن المعترف عند الوصول، الوزن المسلم عند میناء الوصول" أو غیر  .3
 .(كلفة، تأمین، شحن)ذلك من البنود المشابھة ال یغیر طبیعة البیع بصیغة 

  
  القسم الرابع : شروط التجارة الدولیة

  
 :  537المادة 

توضح شروط التجارة الدولیة المدرجة في وثائق التعاقد مسؤولیات وواجبات كل األطراف بالنسبة لتسلیم  .1
البضائع وواجبات البائع مع توزیع األعباء واألخطار بین المشتري والبائع وخاصة ما یتعلق بالوقت الذي تنتقل فیھ 

 مسؤولیة األخطار إلى المشتري. 
جزءا من التفاوض التجاري ویتعین على الطرفین اختیارھا وتطبیقھا على تشكل شروط التجارة الدولیة  .2

 النقل المستخدمة؛  ةالبضائع التي ترسل وعلى طریق
 تكتسي شروط التجارة الدولیة طابعا اختیاریا. .3
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 الوظائف المساعدة للنقل البحري أو خدمة السفینة –السابع  الجزء
 

 الكتاب  الثالث عشر: الوظائف المساعدة للنقل البحري
  

  الفصل األول:  وكالء اإلیداع
  

  القسم األول:  وكالء إیداع السفینة
  

  :538المادة 
الذي وھو السفینة  مجھز طرفمن  بمرتبیعمل وكیال  طبیعي أو اعتباري السفینة ھو شخصوكیل ایداع  -1

 المرتبطة األخرى نفسھ وكذا العملیات القبطان ومتابعة النشاطات التي ال یقوم بھا بتنفیذ لحساب السفینة یتعھد
 یناء.مالبقاء السفینة في بعادة 

وأن  أو التقدیر واالكتتاب والتحصیل المحتمل للشحنات النقل عقود التفاوض حول على السلطة ویتمتع بكامل -2
یصدر أو یوقع سندات الشحن المطابقة ویتولى العملیات اللوجستیة للحاویات ویناقش كل العقود المحتملة ذات 

  الصلة بتلك العملیات.
الرسو الناجمة عن خرى األمصاریف الو رسومالو تكالیفال دفعیضمن القبطان و األموال إلى یقدمیُـحتمل أن  -3

 .في المیناء
 في الحدود التي منح لھ تمثیلھ فیھا. السفینة مجھز بالنیابة عن رفع دعوى یجوز لھ -4
 
   :539 لمادةا

 االعتیادیةلالحتیاجات   السفینة مجھزنیابة عن  بدال عن القبطان و تعتبر النشاطات التي یقوم بھا وكیل اإلیداع
 القانون.للسفینة، دیونا على مجھز السفینة تدخل في إطار االمتیازات المنصوص علیھا في ھذا 

 
  : 540المادة 

في  إال، یـُـناِول أو  التي یحفظ البضائعب ي لحقذالئر و التلف خساال عنوكیل اإلیداع المسؤولیة  ال یتحملـ  1
  .بمؤسسات المـُـناولةالمتعلق  الثانيفي الفصل  المبینة لشروطا حدود

 .القانون العام من حیثمسؤول  فإنھ، أدناه 538لمادة ا في إطار یقوم بھاالتي  معامالتـ بالنسبة لل 2
 

  :541المادة 
   .الخطأ الجسیم إال في حاالتنقضھ في اآلجال المتفق علیھا  أو العقدیتم فسخ  
  

 وكالء إیداع الحمولة: القسم الثاني
  :542 المادة
حق من لھم  من قبل بأجر یعمل بوصفھ وكیال قانونیا طبیعي أو اعتباري وكیل إیداع الحمولة ھو شخص  -1

، ویلتزم بتسلیمھا محلھم في مكان وزمان التسلیم من قبل الناقل وباسمھ لحساب موكلیھ، وأن ملكیة السلعة
 لبا بھا، وتوزیعھا على الجھات الموجھة إلیھا. ایسدد تكالیف البضاعة إذا كان مط

 یصدر، یمكن أن النقل األخرى أو وثائق الشحن سند مؤشراتب السلعة ال تفي و كمیةأ حالة أن إذا وجد  -2
  تحفظات على الظروف والشروط واآلجال المقررة في التشریع.، أو ممثلھ ضد الناقل

  
  :543المادة 

 540المادة  المنصوص علیھا في وفقا للشروط إال البضائع التي لحقت والخسائر عن األضرارال یتحمل المسؤولیة 
  .أعاله

 
 القسم الثالث: ترتیبات مشتركة

  
 :544المادة 

 وكیل إیداع معتمد.استخدام خدمات بناء موریتاني یتلزم كل سفینة أجنبیة تجاریة ترسو بم  -1
جدیة ومشروعة لرفضھا، وفي ھذه الحالة یقوم  مبررات یھلد یكنصاحب اإلیداع ملزم بقبول السفینة ما لم   -2

 عنھا. المیناء لمرفقبإبالغ المدیر العام 
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  :545 المادة
 سفینة أجنبیة، أن یفتح على صفحات سجالتھ:لوكیل إیداع أي ینبغي  

 ترخیصإلى  ھذا الحساب فتح وال یحتاج ،المركزي الموریتاني تعلیمات البنك حسابا مصرفیا یتماشى مع -
 مسبق

 الموریتاني المركزي البنكا جاریا خاضعا لترخیص مسبق من یحسابا مصرف -
  .البنك المركزي الموریتانيب الناجمة عن ترتیبات خاصة األخرى الصرف واألنظمة نظام اتباع -

  
 :546 المادة

  من تاریخ حلول الدین سنتینب وكیل االیداعضد  الدعاوىجمیع تتقادم  - 1
 .الوكالء فیھ یعملالذي لقانون البلد  العقود ووثائق توكیل اإلیداعتخضع  - 2
 

  :547المادة 
  .و مجتمعةأایداع السفینة ووكیل ایداع الحمولة منفصلة  لیمكن ممارسة نشاطات وكی -1
 الممارسةالمحتسبة في حالة دعوى بالمسؤولیة ھي  مسؤلیاتوال األعباء ، فإننھ في حالة ممارستھا مجتمعةأال إ -2

 .عند حدوث الواقعة
  

 :548المادة 
 أو بموجب االتفاقیات الدولیة إیداعممارسة مھنة وكیل  جنسیة أجنبیة من أو االعتباریین لألشخاص الطبیعیین یمكن

  الموریتانیة. اإلسالمیةو الجمھوریة  بلدانھم بین المعاملة بالمثل اتفاقیات
 

  : 549 المادة
الوزیر المكلف صادر عن  العتماد ،ملف إیداع بعد، تخضع ممارسة مھنة وكیل االیداع بالنسبة للتجارة والصید

لالعتماد التي تحدد تشكیلتھا وصالحیاتھا وصیغ تسییرھا بموجب  ستشاریةاللجنة اال رأي بعد بالبحریة التجاریة
  .البحریة التجاریةب من الوزیر المكلف اقتراحصادر عن مجلس الوزراء ب مرسوم

  
  مؤسسات مـُـناولة البضائعالفصل الثاني : 

  
  :  550المادة 
 مخازن فيبجمیع عملیات الشحن على المتن و اإلنزال بما في ذلك عملیات الحفظ  المناوالتیعھد إلى مقاول  .1

 .ةكشرط مسبق أو حتمیة ضروریوأرضیات المیناء 
أعاله یمكن أن یطلب إلیھ القیام بعملیات أخرى لحساب السفینة أو  1باستثناء العملیات المشار إلیھا في الفقرة  .2

 .المعمول بھا لنظملو المستقبل وفقا أالشاحن 
شحن على صفة وكیل الشاحن أو  وثیقةاألطراف أو  بند في میثاقأن یحصل بموجب  المناوالتیمكن لمقاول  .3

 المرسل إلیھ. 
  

  :  551المادة 
وھو الشخص ھذا لحساب من یطلب خدماتھ وھو ال یتحمل المسؤولیة إال باتجاه  المناوالتیعمل مقاول  .1

 ضده. الوحید الذي یمكن أن یقوم بدعوى
 .سنتینخالل  المناوالتتتقادم جمیع الدعاوى ضد مقاولي  .2
 لقانون المیناء الذي یعمل فیھ المقاول. المناولةعلى الصعید الدولي تخضع عملیات  .3
  

  :  552المادة 
و  المناولةعملیات في حسابھم ل یعمل نالمسؤولیة مھما كان األشخاص الذی المناوالتیتحمل مقاول  .1

من  إعفاءه ومنتظما محدداال یترتب على التحفظ حتى وإن كان إ. البضاعة بشرط ارتكابھ لخطاالستقبال أو حفظ 
  : . ویتحملھا ضمن الشروط التالیةالمسؤولیة

 أعاله فإنھ مسؤول عن األضرار المنسوبة إلیھ؛  1الفقرة  550عندما یقوم بالعملیات المشار إلیھا في المادة ـ 1.1
أعاله، یفترض أنھ تلقى البضاعة وفقا لتصریح  2الفقرة  550عندما یقوم بالعملیات المشار إلیھا في المادة ـ 2.1

 المودع.
 مسؤوال عن األضرار التي تعرضت لھا البضاعة إذا كانت متأتیة من :  المناوالتیكون مقاول  .2
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 حریق نشوب ـ 1.2
 وقائع تشكل جزءا من حدث غیر منسوب إلیھ ـ 2.2
 ، إغالق المصانع أو أي إعاقة للعمل ألي سبب جزئي أو كلي بإضراـ 3.2
 خطأ یرتكبھ الشاحن من خالل سوء التعلیب أو التعبئة أو الوزن ـ 4.2
 عیب في البضاعةـ 5.2

یمكن للمدعي مع ذلك في ھذه الحاالت أن یبرھن على أن ھذه الخسائر أو األضرار ناتجة كال أو بعضا عن  .3
 أرتكبھ المقاول أو مأموروه. إخط

المبالغ المحددة إال إذا تلقى تصریحا  المناوالتال یمكن في أي حال من األحوال أن تتجاوز مسؤولیة مقاول  .4
 بالقیمة.

  
  : 553المادة 

ذلك لحساب الناقل فإن ھذا  ویكونأو تفكیك  رصرصةبعملیات شحن أو تفریغ أو  المـُـناولعندما یقوم  .1
 ؤوال اتجاه أصحاب الحق في البضاعة. األخیر یبقى مس

الرصیف أو على الیابسة أو في قارب بواسطة رافعة في السفینة أو في  علىانطالقا من حجز البضاعة  .2
إذا  المناوالتالمیناء لغایة وصول البضاعة إلى الرصیف أو إلى قارب مربوط برافعة أو بآلیة أخرى فإن مقاول 

 اإلنزال فإنما یقوم بذلك لحساب السفینة.كان یقوم بعملیات الشحن أو 
إذا سقطت حمولة الرافعة في البحر ما بین الرصیف والسفینة أو إذا تضررت بصدمة قویة خالل اإلنزال على 

یتصرف في ھذه الحالة لحساب الناقل الذي یتحمل المسؤولیة  الناوالتاألرض أو من طرف آلة رافعة فإن مقاول 
  ضاعة. اتجاه صاحب الحق في الب

  
  :  554المادة 

تكون البنود التالیة باطلة اتجاه الشاحن أو المستقبل أو وكالئھما إذا كانت تھدف بشكل مباشر أو غیر مباشر إلى ما 
  یلي :

 أعاله  442من المسؤولیة المحددة في المادة  المناوالتمقاول  إعفاء -
 القانون الحالي،  في االثبات الواردة مسؤولیة  ءمن عب إعفاءه -
 ، 552من المادة  4قرة فمسؤولیتھ بمبلغ یقل عن ما ھو محدد في ال حصر  -
 التنازل لصالحھ عن اإلستفادة من التأمین على البضاعة. -

  
  الفصل الثالث : عمال تفریغ السفن

  
  :  555المادة 

یخضعون للنظام  موھالموانئ  مرافقعمال تفریغ السفن ھم عمال الموانئ الذین یمارسون نشاطھم في  .1
 األساسي الصادر عن الوزارة الوصیة.

 المرافقحدود  فعلیا في المسؤول عن عملھ المناوالتبینھ وبین مقاول  عامل تفریغ السفنیعتبر عقد عمل  .2
 .ئیةالمینا

  
  :  556المادة 

  : مقاول المناوالت یجب على  تفریغ قبل كل عملیة
 التي یجب ان تستجیب لجمیع مواصفات السالمة والنظافة؛ المناولةالعمل لتنظیم عملیات  بیئةمراعاة  -
 التي تناسب كل عملیة على حده،  المـُـناولةاختیار طریقة  -
 استخدام تجھیزات الرفع وفقا للتدابیر الفنیة و التنظیمیة المعمول بھا،  -
 توفیر تجھیزات الحمایة الشخصیة وغیرھا من بدالت الحمایة ووسائل اإلنقاذ  -
األخطار المھنیة وتوفیر وسائل  الوقایة منفیر وسائل التكوین واإلعالم والسماح بمشاركة المتدخلین في تو -

 اإلنقاذ و المساعدة الطبیة العاجلة
 المخاطر المتصلة بتدخل المقاوالت الخارجیة. الوقایة من -

  
  :  557المادة 

سالمتھ وصحتھ وسالمة وصحة العمال یجب على كل عامل تفریغ أن یراعي بحسب إمكاناتھ متطلبات  .1
 اآلخرین المعنیین بتصرفاتھ خالل العمل.
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 وفقا لتكوینھ وتعلیمات رب العمل، یجب علیھ :  .2
واآلالت واألدوات أو المواد الخطرة وتجھیزات النقل وغیرھا من الوسائل بشكل  الماكناتاستخدام  1.2

 صحیح،
الموضوعة تحت تصرفھ ومن ثم إعادتھا إلى أماكنھا بعد حسن استخدام تجھیزات الحمایة الشخصیة  2.2

 االستخدام.
 یجب علیھ كذلك :  .3

 اإلمتناع عن توقیف تجھیزات السالمة أو إتالفھا أو تغییرھا أو نقلھا من مكانھا دون سبب، 1.3
تحمل  اإلبالغ في أقرب اآلجال بحالة العمل وبالخلل في أنظمة الحمایة إذا كانت ھناك دواعي معقولة 2.3

 على االعتقاد بأنھا تمثل خطرا كبیرا أو عاجال على األمن او الصحة،
لتأكد من أن ظروف باوالعمال الذین تلقو تكوینا متمیزا یسمح لرب العمل  المناوالت التعاون مع مقاول 3.3

 العمل ال تنطوي على مخاطر بالنسبة لألمن والصحة. 
بسبب عامل التفریغ الذي یغادر مكان عملھ او منطقة خطرة أو یبتعد عنھما  ال یالحق في حالة وجود خطر .4

 .ھذا الفعل
  

  :  558المادة 
 یتحمل عامل التفریغ المسؤولیة :  .1

 في حال ارتكاب خطأ فادح عندما یقوم بالتدخین في مكان یمنع فیھ  -
السالمة الذي ینص علیھ ھذا عندما ال یلتزم جانب الحذر أو یتعمد اإلھمال أو مخالفة واجب الیقظة أو  -

 . رعونةالأو مباالة بسبب الالأو یرتكب خطأ  یةتطبیقال ھالقانون ونصوص
 ن یقاومھ.أال یتحمل عامل التفریغ المسؤولیة عندما یتصرف بدافع اإلكراه الذي ال یمكن  .2
  

  :  559المادة 
  الموانئ الذین یعملون لدیھ.اتجاه عمال  المناوالتلتزامات مقاول إ الوصيزیر الویوضح مقرر من 

  
 الفصل الرابع : سماسرة البحر

  
  :  560المادة 
یقوم السمسار البحري أو الوسیط الجمركي باإلجراءات اإلداریة لحساب القبطان وخاصة فیما یتعلق  .1

 .البحریة تقاریرالبالمرافقة الجمركیة ورفع 
 یتلقى رسوم البحر وھو مسؤول عن تحصیلھا بعد دفع الكفالة.  .2
في حال رفع مطالب أمام المحكمة ینفرد بحق ترجمة التصاریح وعقود إیجار السفن وسندات الشحن  .3

ن تترجم للوقوف على سعر اإلیجار؛ وبالنسبة للقضایا أوالعقود وجمیع المستندات التجاریة  التي یتعین 
تجارة عدى النزاعات الجمركیة فإنھ یعتبر الوسیط الوحید لقباطنة وطواقم السفن الخالفیة في مجال ال

 األجنبیة.
  

  :  561المادة 
  السمسار البحري ھو الوسیط التجاري بین الشاحنین والناقلین، وكوسیط إیجار :  .1

 البضاعة وكمصدر فإنھ یبحث عن السفینة التي ستحملھا صاحب یعمل لحساب  -
 یعمل لحساب المجھز بحثا عن الحمولة  -

 یقوم سمسار التأمین البحري بالتفاوض بشأن تغطیة المخاطر لدى شركات التأمین وبوجھ خاص :  .2
 لحساب المجھز، تغطیة المخاطر المتصلة بالمالحة -
 .البضائع بشحنلحساب الشاحن، تغطیة المخاطر المتعلقة  -

  
  :  562المادة 

رتكبھ وعن اال یتحمل السمسار البحري المسؤولیة إال بالنسبة لألضرار أو الخسائر الناتجة عن خطإ فادح  .1
 طالعھ دون أن یكون مسؤوال عن صحتھا.االمعلومات والتقاریر التي یزود بھا مجھز السفینة أو الغیر بحسب 

 لیس مسؤوال عن :  .2
تصاالت وعن سوء الفھم الناتج عن استعمال لغة لم یقسم ثناء إجراء االأاالضطرابات والتأخیر أو االختفاء  -

 الیمین على إتقانھا 
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واالضطرابات واإلضرابات الرسمیة أو غیر الرسمیة وإغالق  الحاكمتأثیرات الحرب ومخاطرھا وإجراءات  -
ن أن طعة والتخریب والحالة الجویة وزحمة الموانئ وما شابھھا من الحاالت التي یمكاالمصانع وأعمال المق

 تؤثر على النشاط اإلعتیادي.
 البضائع المقدمة قبل الشحن أو بعد التفریغ علما بأن التكالیف والمخاطر تتحملھا ھذه األخیرة.  -

 .سنتینتتقادم كل الدعاوى ضده بعد  .3
  

  :  563المادة 
 وھي غیر ملزمة،  باسم موكلھعروض القدم السمسار البحري ی .1
دون أن یكون ملزما بتحدید ووصول السفن ومواقعھا مغادرة مواعید تحدد باستثناء الحاالت الطارئة،  .2

 ،موعد
 الكلي أو الجزئي وخاصة في الحاالت التالیة :  التحمیلیمكن رفض  .3

 غیاب كلي أو جزئي للوثائق المطلوبة -
 وجود شك في طبیعة البضاعة أو طابعھا الخطیر  -
 تصریح ناقص أو غیر دقیق بشأن طبیعة البضاعة -
 كان مناسب على ظھر السفینة عدم وجود م -

  
كما  موكلھال یتحمل السمسار البحري مسؤولیة الدفع ومآل الطلبیات أو األوامر التي یتقدم بھا للغیر لحساب  .4

ان المدفوعات التي یقوم بھا لھذا الغرض لھا طابع عربون قابل لالسترداد في أي وقت طالما أنھ لم یتلقى السداد 
 .موكلھالكامل من طرف 

  
  ووسطاء النقل  لجماركا الوسطاء لدىفصل الخامس : ال

  
  :  564المادة 
بتصمیم وتنسیق وتنظیم إرسال البضاعة من الزبون األصلي ولغایة الوجھة النھائیة  لجماركلدى ا الوسیط یقوم 

  ویتولى جمیع اإلجراءات اإلداریة الضروریة: 
 إعداد خطة اإلرسال وفقا ألفضل الشروط مع التفاوض مع جمیع حلقات سلسلة النقل، ب -
 تحضیر جمیع وثائق اإلرسال والقیام باإلجراءات بما فیھا عند  االقتضاء التصریح الجمركي،ب -
 ضمان متابعة المطالبات والمنازعات. ب -

  
  :  565المادة 

  على النحو التالي :  الوسیط لدى الجماركیتدخل  .1
 قل أو اإما كمنتدب للن -
 قل.اكعمیل للن -
أو لحساب المستقبل لدى التفریغ وھو  التحمیل عندقل فإنھ یعمل إما لحساب الشاحن اإذا تدخل كمنتدب للن .2

 مسؤول عن الوسائل وعن العنایة الفائقة. 
نتداب من طرفھ وكمنتدب فإنھ یخضع لنظام اال محددةینوب عن الشاحن أو المستقبل الذي تلقى مأموریة  -

 وال یمكن تحمیلھ المسؤولیة إال إذا أرتكب خطأ شخصیا أثناء ممارسة مأموریتھ. 
أثناء تنفیذ أوامر الشخص الذي ینتدبھ، فإنھ لیس مخیرا بین المقاولین من الباطن ولیس مسؤوال عن  -

خص الذي وسائل طعن الش لضمانعلى ذلك ومع ذلك یجب علیھ اتخاذ التدابیر الالزمة  ةالمترتب أخطائھم
 ینتدبھ في حالة مالحظة اضرار بحریة، 

عملیة النقل بالكامل باسم مرسل البضاعة ویقوم بتنسیقھا مع ینظم إذا كان یتدخل كعمیل في مجال النقل فإنھ  .3
 ھم إن وجدت. ءالمقاولین من الباطن الذین یختارھم على أن یتحمل أخطا

  خطأ.  وإن لم یرتكبكما أنھ یتحمل مسؤولیة تحقیق النتائج ویمكن تحمیلھ ھذه المسؤولیة حتى 
  

  :  566المادة 
ما بینظم عمیل النقل عملیة النقل من البدایة وحتى النھایة وھو ملزم بتنفیذ نقل البضاعة من مكان إلى آخر   .1

 في ذلك اعتماد وسائط مختلفة للنقل. 
  النتائج. یتحمل مسؤولیة تحقیق
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ویتفاوض  انطالقا من التفاصیل المرسلةیقوم بتشكیل وحدات الشحن أو الحاویات أو وضعھا على ألواح  .2
 إلى الناقل الذي یختاره. العبواتحول التعریفة مع الناقلین ویسند 

  
  الكتاب الرابع عشر : المھن المساعدة لخدمة السفینة

  
  البحري الفصل األول : اإلرشاد

  
  :  567المادة 

للمساعدة واإلرشاد یقدمھا إلى القباطنة بحارة محترفون بحریة إرشاد السفن في البحر عبارة عن عملیة  .1
ویتوفرون على درایة جیدة باألماكن وتجربة كافیة لضمان المالحة وحمایة المحیط في مدخل الموانئ وفي الموانئ 

االقتراب من المنصات الثابتة أو المتحركة لآلبار و ومناطق االنتظار وفي حدود كل منطقة توجیھ وكذلك لدى 
 المنشآت الملحقة وفي غیر ذلك من المیاه البحریة الموریتانیة.

 یھدف اإلرشاد إلى :  .2
 ضمان إنسیابیة الحركة البحریة في أسرع اآلجال وأفضل ظروف السالمة.  1.2
 طني والدولي اإلسھام قدر المستطاع في التقید بمبادئ القانون البحري الو  2.2

  
  

  :  568المادة 
من أجل ضمان سالمة المالحة وحمایة الوسط في المیاه البحریة والموانئ، یلزم قباطنة السفن التي تحمل  .1

 العلم الموریتاني أو األجنبي باالستعانة بمرشدین في منطقة التوجیھ اإللزامي أو المیناء الذي یدخلونھ أو یغادرونھ.
 لزام : یعفى من ھذا اإل .2

 السفن المخصصة لتحسین وصیانة ومراقبة الموانئ ومنافذھا    2.1
 السفن التابعة للبحریة الوطنیة والسفن المخصصة لمراقبة البحر   2.2
 سفن الصید التي تعمل عادة في المیناء   2.3
جمیع السفن التي یبلغ طولھا وحمولتھا مقاییس معینة بالنسبة لكل میناء تحدده سلطة المیناء أو   2.4

 الھیئة المختصة بعد األخذ برأي السلطة البحریة ومراعاة للشروط المحلیة لتنفیذ عملیة اإلرشاد.  
 

  :  569المادة 
 لمكلف بالبحریة التجاریة.اإلرشاد البحري عبارة عن خدمة عمومیة تمارس تحت وصایة الوزیر ا .1
 یعھد بتسییر المرفق :  .2

 إما إلى ھیئات عمومیة وخاصة إلى سلطة میناء أو مسیر میناء.   1.2
وإما إلى شركات ذات اقتصاد مختلط أو شركات خاصة تخضع للقانون الموریتاني ومعتمدة من   2.2

 طرف السلطة البحریة. 
  
  :  570لمادة ا

إلزامي یتم العمل بتنظیم محلي تصدره سلطة المیناء أو مصلحة التسییر المختصة بعد  في كل میناء أو منطقة توجیھ
 األخذ برأي السلطة البحریة وذلك لتحدید : 

 الحدود الجغرافیة للتوجیھ اإللزامي  .1
 عدد المرشدین  .2
 المعدات والتجھیزات الضروریة لتنفیذ الخدمة .3
 تعریفة وتعویضات اإلرشاد.  .4

  
  :  571المادة 

لمرشد واحد أن  یمكنالمرشد عند حدود المنطقة التي أسندت لھ، وفي داخل ھذه المنطقة  اتصالحی تنتھي .1
 یقوم بعملیات اإلرشاد،

 خارج ھذه الحدود ینتھي العمل بنظام اإلرشاد. .2
یتعرض كل شخص غیر المرشد المخول عند قیامھ بإرشاد أو محاولة إرشاد سفینة وتقدیم نفسھ كمرشد،  .3

 للعقوبات التي تنص علیھا ھذه المدونة. 
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  :  572المادة 
 خالل عملیة اإلرشاد، یكون المرشد ھو المستشار الفني لقبطان السفینة كما أن حضوره على متنھا :  .1

 الضابط المناوب على المتن من واجباتھ فیما یتعلق بأمن السفینةال یعفي القبطان أو   1.1
 منھ خروج الو المیناء المترتبطة بدخول البحریةبالمناورات ال یعفي القبطان من مسؤولیاتھ المتعلقة   2.1

یتبادل القبطان والمرشد كل المعلومات المتعلقة بالمالحة والظروف المحلیة وخواص السفینة وخاصة النقاط  .2
 لتالیة:ا

 ألسالیب المتعلقة بالرحلة المرتقبةاالتفاھم بوجھ عام حول الخط و  1.2
التباحث حول الظروف الخاصة المتعلقة بالتقلبات المناخیة وعمق المیاه وحركة البحر مدا وجزرا وحركة   2.2

السفن التي من شأنھا أن تتم خالل العملیة وتبادل المعلومات حول العدد االعتیادي لدورات مروحة السفینة عند تغیر 
ة خط استدارة السفینة عند تغیر السرعة ودائرة السرعة ومسحوب الماء من األمام والخلف والطول والعرض ونسب

 ،ذات الصلةاالستدارة ومسافات التوقف و غیر ذلك من المعلومات 
أو المشاكل المتعلقة بتجھیزات  الماكناتبحث جمیع الخواص غیر االعتیادیة في مجال قیادة السفینة وخلل  3.2

وعند االقتضاء كل  الخروجحركة الدخول والمالحة التي من شأنھا ان تؤثر على التشغیل و القیادة و سالمة 
 السفن. لقطرالبیانات حول األسالیب المرتقبة الستخدام سفینة أو أكثر 

  
  : 573المادة 

لق إشارة نداء المرشد وأن تبلغ المصلحة یجب على كل سفینة تدخل منطقة اإلرشاد اإللزامي أن تط .1
 .تھالمختصة عند مغادر

 عملیة اإلرشاد: .2
 ،السفینة تبدأ في الوقت الذي یكون المرشد على متن -
 تنتھي عند الوصول أو الوجھة  أو الرسو أو الرصیف أو عند بلوغ حدود منطقة اإلرشاد اإللزامي. -

القبطان وعندما تصبح السفینة آمنة أو راسیة أو عند المغادرة ال یجوز للمرشد أن یغادر السفینة دون موافقة  .3
 ة بمرشد آخر.نإال في حال االستعا

  
  : 574المادة 

  یجب على القبطان اتخاذ جمیع تدابیر و احتیاطات السالمة من أجل :
 سفینة اإلرشاد رسوتسھیل  -
 SOLAS 74المرشد كما تنص على ذلك  نزولو صعود -
  

  : 575 المادة
  مت أوال أو السفینة التي تم تعیینھ إلرشادھا حسب جدول الخدمةالمرشد بمساعدة السفینة التي قدِ . یلتزم 1
. بصرف النظر عن أي واجب آخر، یجب علیھ ان یقدم المساعدة ألي سفینة تواجھ الخطر حتى وإن لم یطلب منھ 2

  تواجھھ السفینة.غ بالخطر الذي أو تبلّ  فیھ الخطر ذلك صراحة اعتبارا من الوقت الذي الحظ
  

  : 576المادة 
سالمة المالحة أو حمایة البیئة على  ا. إذا الحظ المرشد خالل عملیة اإلرشاد أن سفینة تمثل تھدیدا أو خطر1

  ن یبلغ ذلك في أقرب اآلجال إلى سلطتھ اإلداریة التي تقوم بإخطار السلطة البحریة.أالبحریة، فعلیھ 
أي حادث تتعرض لھ السفینة التي یرشدھا و حول أي خلل یالحظ ب ،االستعجال على وجھ یـُـبلغ،. یجب علیھ أن 2

  في أضواء المالحة و إشاراتھا.
  . من حقھ كذلك أن یرفض إرشاد سفینة تمثل خطرا أو تھدیدا ألمن المالحة أو حمایة البیئة البحریة.3

  البحریة التي تتخذ ما یلزم من إجراءات.یتم تبلیغ رفضھ وتعلیلھ دون تأخیر إلى سلطتھ اإلداریة  وإلى السلطة 
  

  :577 المادة
  األساسي.ا لبحریة التجاریة ویخضعون لنظامھمن ابحارة ھم . المرشدون 1
  . یخضع المرشدون لـ :2

  السلطة التأدیبیة للوزیر المكلف بالبحریة التجاریة و خاصة عند قیامھم بوظائفھم على متن السفن، -
  للبحریة التجاریة وخاصة في حال وقوع حادث بحري. الجزائيللنظام  -

السلطة  ا. نظرا إلى الطابع المتمیز للمھنة و المسؤولیة الملقاة على عواتقھم، یتم بموجب اتفاقیة تأسیس تؤشرھ3
  البحریة  تحدید الشروط الخاصة باكتتابھم.
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  : 578المادة 

مراقبة قاع البحر مع ذكر التغیرات التي قد یطلعون ممارسة وظائفھم، یشارك المرشدون في  فة إلىإضا  . 1
  علیھا.

یمكنھم كذلك أن یقوموا لحساب المصالح الصحیة بعملیات استطالع أو عند االقتضاء أن ینتظموا ضمن فرق   . 2
  صحیة لمراقبة السفن تحت الحجر الصحي لغایة اتخاذ اإلجراءات الالزمة من طرف السلطة البحریة.

  
  : 579المادة 

المھنة وتنظیم  ولوجحدد مرسوم یتخذه مجلس الوزراء باقتراح من الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة، شروط ی 
  مسابقات اإلرشاد و طبیعة االمتحانات و مبادئ منح العالمات وبرنامج المسابقات.

  
  : 580المادة 

  .مؤھالتھمتثبت  شھادةوا . یعین المرشدون بمقرر صادر عن الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة و یمنح1
  فیھ. بصالحیاتھمفي حدود المنطقة أو المیناء الذي تم االعتراف  حصریا بمزاولة وظائفھم الشھادةھذه  لھم . تسمح2

ومع ذلك یجوز للسلطة البحریة أن تسمح بصورة مؤقتة واستثنائیة وخروجا على القاعدة بإرشاد السفن في حدود 
  السلطة البحریة المعنیة. األخذ برأيمیناء آخر بعد 

  
  : 581المادة 

. خالل مسارھم المھني، یجب على المرشدین ان یبرھنوا كل سنة للسلطة البحریة على أنھم  ما زالوا یستجیبون 1
  اللیاقة البدنیة و خاصة دقة الرؤیة والسمع. لمعاییر

بیئة أو عدم الكفاءة النھائیة المثبتة طبیا، یتم . في حال عدم اللیاقة التي من شأنھا أن تؤثر على أمن السفن وحمایة ال2
  إنھاء وظائفھم بمقرر صادر عن الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة.

  
  :  582المادة 

  . تتأكد السلطة البحریة في فترات زمنیة ال تتجاوز خمس سنوات أن مرشدي البحر:1
  اختصاصھم،ما زالوا یتوفرون على معارف حدیثة حول المالحة في مناطق  -
مطلعون على تطور التشریعات والنظم والقواعد الدولیة والوطنیة المعمول بھا وعلى األحكام الخاصة بموانئ  -

  أو مناطق اإلرشاد البحري الخاص بھم.
شھر قابلة للتجدید عند االقتضاء بتعلیق العمل أ. وبعكس ذلك، یمكن للسلطة البحریة ان تقوم لمدة أقصاھا ستة 2

  لكفاءة.بإفادة ا
  للقبطان المعلق إال إذا كان یتابع حضور عملیات اإلبحار رفقة قبطان ممارس. اإلفادةوال یمكن إصدار ھذه 

تجربتھ في منطقة  تراجعذلك أیضا على حاالت غیاب المرشد البحري عن منصبھ ألي سبب كان مع  ینطبق. و3
  جدید. عملھ. وعندھا، تتأكد السلطة البحریة أنھ استعاد كفاءتھ من 
  أعاله. 2وإذا تعذر ذلك، یمكن تعلیقھ وفقا للصیغة المبینة في الفقرة 

  
  

  : 583المادة 
. یتحمل مجھز السفینة الخاضعة لإلرشاد تجاه الغیر مسؤولیة األضرار والخسائر البحریة والحوادث التي یتعرض 1

و خالل عملیات اإلرشاد إال في أ التفریغو أ التحمیل تحركات السفن أثناءلھا المرشد وسفینة اإلرشاد وطاقمھا أثناء 
  حاالت خطأ فادح یرتكبھ المرشد البحري أو طاقم سفینة اإلرشاد.

أعاله لتكون بمستوى مبلغ یناھز ستة أشھر من  1. یمكن للمرشد أن یحد مسؤولیتھ المدنیة كما ھو مبین في الفقرة 2
  راتبھ إال في حالة خطأ متعمد. 

  
  :  584المادة 

الھیئة أو الشركة التي تسیر الخدمة مسؤولیة األضرار البحریة التي تتعرض لھا السفینة بفعل  تتحمل .1
 المرشد أثناء مزاولة وظائفھ.

ال تتجاوز ھذه المسؤولیة مبلغا یعادل عشرة أضعاف الرسوم المستحقة عن الخدمة التي وقعت أثنائھا  .2
 األضرار.
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  :  585المادة 
ال تتحمل الدولة المسؤولیة تجاه مجھز السفینة الخاضعة لإلرشاد بالنسبة لألضرار التي سببھا المرشد إذا  .1

 كان ھذا األخیر من وكالء الدولة إال إذا كان ال تتوفر فیھ شروط الكفاءة المھنیة المنصوص علیھا قانونا. 
دل عشرین مرة حقوق اإلرشاد المستحقة إذا كانت مسؤولیة الدولة على المحك فإنھا تقتصر على مبلغ یعا .2

 عن العملیة التي وقعت فیھا األضرار.
  

  :  586المادة 
 یتم دفع تعریفة اإلرشاد البحري لصالح منشأة المیناء أو ھیئة تسییره. .1
بعض ل المؤقت توقفالتبعا لتكرار من التحصیل یمكن العمل بتعریفات خاصة أو اشتراكات أو حدود دنیا  .2

 ھا أو حموالتھا أو للحركة في منطقة اإلرشاد أو المیناء.السفن و أطوال
 باألوقیة.  تتم فوترتھاو األجنبیةتحتسب التعریفات باألوقیة وعند االقتضاء بالعمالت  .3
  

  :  587المادة 
 السفن والسماسرة البحریون مسؤولیة دفع حقوق اإلرشاد البحري. وكالء ایداعیتحمل  .1
 یتعلق بدفع ھذه  الحقوق إلى المحكمة المدنیة التي توجد فیھا سلطةیعود اختصاص البت في كل نزاع  .2

 المیناء أو مسیره.
 تتقادم الدعاوى الناتجة عن عملیات اإلرشاد بعد مدة عامین.  .3
  

  السفن قطرالفصل الثاني :  
  

  : 588المادة 
 أثناءالرصیف  مغادرةأو  الرسو خالل عملیةبمساعدة قاطرة أو سفینة أو دفعھا أو مساعدتھا  سفینة ھو جر القطر

بواسطة سفینة أخرى تسمى القاطرة سواء كانت مصممة أو غیر  ، أوأخرى مناوراتفي المیناء أو  المناورات
  مصممة لمثل ھذه العملیة. 

  
  :  589المادة 

   السفینة : قطرالتعاقد على 
یبدأ عند تقدم القاطرة باتجاه السفینة المقطورة لغرض تنفیذ العملیة على أن توجد ھذه األخیرة في منطقة نفوذ  .1

 السفینة التي یتعین جرھا.  تحركات
 . المقطورةضروریة وبعد ابتعاد القاطرة بما فیھ الكفایة عن السفینة  قطرآخر عملیة  عندینتھي  .2
  

  :  590المادة 
وفقا التفاق الطرفین أو حسب التعریفة الصادرة عن سلطة المیناء أو مسیر المیناء بعد  قطرالتحدد أجور خدمات 

  األخذ برأي السلطة البحریة. 
  

  :  591المادة 
 اإللزامي تحت إدارة قبطان السفینة المقطورة.  قطرفي المیناء أو منطقة ال قطریجري ال .1
 تكون األضرار التي حدثت خالل ھذه العملیات على نفقة السفینة المقطورة ما لم یثبت خطأ القاطرة.  .2
ومع ذلك، یمكن لألطراف بناء على اتفاق صریح ومكتوب أن تسند إلى قبطان السفینة القاطرة قیادة  .3

  ینة المقطورة.العملیات. وفي ھذه الحالة تكون األضرار على نفقة القاطرة إال إذا ثبت خطأ السف
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  عقوباتالجزائیة ـ الخروقات التأدیبیة والخطاء األالجزء الثامن : 
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  عقوباتالجزائیة ـ الخروقات التأدیبیة والخطاء األالجزء الثامن : 
  

  الكتاب الخامس عشر : النظام الداخلي للسفینة وإجراء الشحن البحري
  

  التطبیقالفصل األول : مجال 
 

  : 592المادة 
  ھذا الكتاب على :  أحكامتنطبق 

  ـ األشخاص مھما تكن جنسیاتھم :  1
  بانتظام على متن سفینة تحمل علما موریتانیا، العاملونـ 

  فیھ. الواردةقد ارتكبوا إحدى الجنح  ،السفینةـ الذین، مع كونھم لیسوا على متن 
  ،سفینةواألشخاص اآلخرین المستخدمین بأي شكل في حاجیات الـ الركاب، والمرشدین البحریین، والعمال  2
  ،سفینةخالل فترة حضورھم  على متن ال أو المھاجرین السریین غرقالـ ضحایا  3
  ." عاریة سفینة "أجنبیة مؤجرة  سفنعلى  العاملونن والموریتانی ةـ البحار 4
  

  الفصل الثاني : رفع دعاوى عمومیة وتأدیبیة
  

  : 593المادة 
دعوى العمومیة، وتنفیذ العقوبات ورفع الدعوى المدنیة، طبقا للقانون العام فیما یخص تقادم ال تحدد آجال  -1

 بموجب ھذه المدونة. المحددةالجرائم والجنح والمخالفات 
 أما اآلجال التي یلزم خاللھا النطق بمعاقبة األخطاء التأدیبیة، فھي تلك اآلجال المقررة بالنسبة للمخالفات. -2
  

  : 594المادة 
النطق بالحكم نھائیا علیھ في الخارج بموجب  تممكن ممارسة أي متابعة قضائیة إذا ما تم توجیھ االتھام لشخص یال 

 إذا كانت الدعوى قد أو حصل على العفو أو علیھا العقوبة المترتبة ذإال إذا كان في حالة اإلدانة  قد استنف التھمةنفس 
  تقادم.بال تسقط

  
  لث : النظام التأدیبيالفصل الثا

  القسم األول : صالحیات القبطان
  

  : 595المادة 
بخصوص أي سبب أو أي  ك، وذلسفینةـ یتمتع القبطان بكل سلطة على األشخاص الموجودین على متن ال 1

  وكذلك حسن تنفیذ الشحن البحري. سفینةعلى متن ال والسالمةالنظام،  بحفظضرورة مھما تكن، كما یلزمھ أن یقوم 
ـ ویمكنھ لبلوغ ھذه األھداف، استخدام كل وسیلة قسریة الزمة، وطلب ید المساعدة من األشخاص الموجودین  2

  على متن السفینة.
 

  : 596المادة 
یلزم القبطان، عندما یحصل لھ العلم بمخالفة للسلوك، أن یقوم بإجراء تحقیق مستفسرا المعني عن الوقائع المؤنب 

  السلوك. سجلثبات أو النفي، ثم یقوم بتسجیل النتائج على بموجبھا، وكذلك شھود اإل
  

  القسم الثاني : مخالفات السلوك
 

  : 597المادة 
ـ تصنف خروقات السلوك على متن السفینة تبعا لحاالت الخروقات، خفیفة كانت أو خطیرة، وباستثناء األخطاء  1

  لبحریة.المعددة أسفلھ، فإن الخروقات األخرى، تترك لتقییم السلطة ا
  ـ كل خطأ لیس خطیرا بمفھوم ھذا الفصل، یعتبر خطأ خفیفا. 2
  

  : 598المادة 
 تعتبر أخطاء فادحة ضد السلوك :
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 خطأ خفیف، تكرار -
  العصیان، واالمتناع عن مطاوعة أو مقاومة أمر متعلق بالسفینة. -
 ،سفینةال بسالمةكل خطإ في ممارسة المھنة من شأنھ اإلضرار  -
  ،أثناء الخدمة أو الحراسة اإلھمال  -
  ،فیھ التدخین في مكان محظور -
  ،سفینةالمتعمد للمعدات على متن ال االفساد -
  ، والنظافة، وبشروط العمل والحرائق.بالسالمةعدم احترام التعلیمات المتعلقة  -

  
  الطعونالقسم الثالث ـ المسطرة ـ العقوبات و

  
  : 599المادة 

 من طرفھا للتأشیر امن طرف السلطة البحریة ومقدم اوموقع امرقم للتأدیبیلزم القبطان أن یمسك سجال   -1
  عندما یتم خرق للسلوك.

  فیھ العقوبات التأدیبیة التي تصدرھا ھذه السلطة. تسجلتمسك السلطة البحریة سجال للعقوبات،   -2
  

  : 600المادة 
للسلوك، باستدعاء المعني، تقوم السلطة البحریة بعد رفع شكوى إلیھا من طرف القبطان بموجب خرق   -1

  وكذلك القبطان وشھود اإلثبات أو النفي.
 طبقابعد االستماع للشھود وعندما تكون التفسیرات غیر كافیة لتبرئة المعني، فإن ھذا األخیر یعاقب   -2

  إلحدى العقوبات المقررة في المادة أسفلھ.
  

  : 601المادة 
الذي یمكنھ أن ینطق، بعد التحقیق واالستماع  سفینةطرف قبطان ال ـ تعاقب األخطاء التأدیبیة الخفیفة مباشرة من 1

  للشھود المحتملین، بإحدى العقوبات التالیة:
  التوبیخ، -
  اإلنذار الشفھي أو المكتوب، -
  التأنیب. -

ـ تعاقب الخروقات التأدیبیة الخطیرة من طرف السلطة البحریة التي بعد االستماع والتفسیرات المقدمة من طرف  2
  ب، بإحدى العقوبات التالیة : المعني، وشھود اإلثبات أو النفي والقبطان، یمكنھا النطق بموجب قرار مسبّ 

  تخفیض الر تبة، -
  التعلیق من الخدمة من غیر حق في التعویض، لفترة قصوى قدرھا شھران، -
  الفصل عن العمل، -
  بحر.رجال ال سجل منالشطب  -

  
  : 602المادة 

  .طعنادر عن السلطة البحریة نھائیا ولیس قابال ألي ب الصیعتبر القرار المسبّ 
  

  القسم الرابع : سحب أو تعلیق شھادات أو إفادات
  : 603المادة 

أو دبلوم، أو  إلجازة، أو ضابط، أو بحار حامل مرشد بحريـ یمكن للسلطة البحریة أن تنطق ضد أي قبطان، أو  1
أو الدبلومات أو اإلفادات في الحاالت  اإلجازاتلھا التي تخوّ  ، بالسحب الجزئي أو الكلي للحقوق والصالحیاتشھادة

  التالیة : 
  خطأ مرتكب ضد الشرف،  -
  خطأ جسیم خالل ممارسة المھنة، -
 االرواحاإلدانة بموجب خرق مقرر في ھذا القانون، خاصة بموجب خرق القواعد الرامیة إلى حمایة  -

 البشریة في البحر أو حمایة المحیط البحري.
  
  نطق بھ:ھذا السحب یمكن أن یُ ـ  2

  ـ بصفة مؤقتة لمدة سنة أو أكثر،
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  أعاله. 1عقوبة منطوق بھا في الفقرة  تكرارـ بصفة نھائیة في حالة اإلدانة بعقوبة جنائیة، وفقد كلي للسفینة أو 
حكومة أجنبیة، ، أو دبلوم، أو إفادة ممنوحة من طرف إلجازةـ عندما یكون القبطان، أو الضابط أو البحار حامال  3
تحت علم الجمھوریة اإلسالمیة  سفینةعلى متن  تشغیلھیفقد حق ممارسة القیادة أو أي مھام أخرى عندما یتم إنھ ف

  الموریتانیة.
  

 الفصل الرابع : النظام الجنائي ـ الخروقات البحریة
  

  : 604المادة 
  : ذا القانون وخاصة تلك المتعلقة ببموجب ھـ الخروقات البحریة ھي الخروقات ذات الطابع العمومي المقررة  1

  سفینةلل ةالداخلی الشرطة -
البشریة في البحر، والحیطة بشأن التلوث، وكذلك  األرواحالمالحة، وحمایة  بسالمةالنظم المتعلقة  -

  التحریات الفنیة في حال وقوع حادث بحري،
  البحارة،عقد العمل البحري، والعمل البحري واكتتاب بالنظم المتعلقة  -
  ،سفینةالنظم المتعلقة بقابلیة السكن والنظافة على متن ال -
  ،سفنالنظم الخاصة بحطام ال -
  العمومي البحري، بالدومینالنظم الخاصة  -
  النقل البحري، -
  تنظیم اإلرشاد البحري. -
  النظم المتعلقة باألمن البحري، -
  ھذا القانون. حكامألوبصفة عامة، كل خروقات خصوصیة أخرى  -

بشریة في البحر أو بصفة عامة، حادث بحري قابل روح ـ عندما یترتب عن مثل ھذا الخرق فقد لسفینة أو  2
للتعویض، فإن مدیر البحریة التجاریة یفتح تحقیقا حول ظروف وأسباب ھذا الحادث ویعین لھذا الخصوص، لجنة 

  .و عدمھاأیقرر المتابعة  الذيریرھا إلى الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة اریة تحال تقتحقیق بحْ 
  

  : 605المادة 
الئحتھا غیر حصریة، بغض النظر عن  والتي تعتبر سفینةعلى متن ال ةالداخلی الشرطةالخروقات التالیة لنظام 

  خروقات النظام العام البحري :
  ،سفینة، ومغادرة القبطان موقع عملھ أو السفینةیعیق مغادرة ال مبررغیاب غیر  -
تجاه رئیس اسوء أدب  أو طان أو ضابطبالسلطة أو عدم تنفیذ االلتزامات من طرف الق استخدام في شطط -

  تجاه مرؤوس،اأو 
  ، أو مھام ضابط أو مرشد بحري،القائد على صالحیاتالتعدي  -
  ،سفینةتقیید تزویري على وثائق ال -
  الغش أو التھریب، -
  اإلضرار بأشیاء مفیدة للمالحة، إتالف مؤن، -
  ،االعتیاديأو السكر  العملالسكر خالل  -
  الرفض القاطع للطاعة بعد اإلنذار، أو العنف، أو التمرد، أو التآمر ضد القبطان، -
  لألخطاء التأدیبیة الخطیرة. التكرار -

  
  : 606المادة 

  ال على الحصر ھي:  شرطة المالحة  مخالفات
ترك مریض أو جریح على بحریة حربیة، أو  سفینةتلبیة نداء  رفض رفض القبطان رفع العلم، أو -

  الیابسة، أو خرق ترتیبات حول العمل، أو الغذاء و المرقد،
  ،سفینةالفقد أو التحطیم العمدي لل -
تسبب فیھ القبطان، وكذلك عدم  الذي سفینةاإلھمال أو التخلي عن ال الناجم عن الجنوحاالصطدام، أو  -

  الصطدامات في البحر،من ااحترام النظم الخاصة باالحتیاط 
  ، وصعود المھاجرین السریین السفینة مرخصین إلىالنفاذ أشخاص غیر  -
  ،إفادةاإلرشاد البحري من غیر  -
  رفض إحالة وثائق أو معلومات مطلوبة من السلطة البحریة. -
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  : 607المادة 
مضبوطة من طرف شرطة المالحة البحریة، الأو  سفینةـ یتم البحث ومالحظة الخروقات المرتكبة على متن ال1
  وجب شكوى أي شخص معني أو تلقائیا، من طرف : بم

  ضباط الشرطة القضائیة، -
  الموظفین النظامیین المخولین من طرف الوزارة المكلفة بالبحریة التجاریة، -
  رجال الدرك، أو وكالء الجمارك أو الموظفین اآلخرین المخولین خصیصا لھذا الغرض، -
 علیھا. مخالفاتالالتي تم ارتكاب  السفن قباطنة -

أعاله حتى  1من طرف الضباط والوكالء المعنیین في الفقرة  قانونیةالمحاضر الموقعة والمعدة بصفة ب یـُـعتدُّ ـ  2
  إقامة الدلیل على خالف ذلك، وال تخضع لتأكید.

  
  تحال ھذه المحاضر إلى السلطة البحریة المختصة إقلیمیا.

  
  : 608المادة 

مالبسات  سجلوی أوليإجراء تحقیق ب یقوم، سفینةعلى متن اللم للقبطان بخرق مرتكب عندما یحصل العِ  -1
  الخرق في سجل التأدیب.

  العقوبة النھائیة. من اقتطاعھیمكنھ، إن اقتضى األمر، توقیف المتھم مؤقتا، وھذا التوقیف المؤقت سیتم  -2
  .رسوإلى السلطة البحریة في أول میناء  التحقیق األوليتوجھ الشكوى ووثائق  -3
  

  : 609المادة 
، بإكمال التحقیق الذي أجراه القبطان أو تقوم بإجراء قانونیةتقوم السلطة البحریة التي ترفع إلیھا القضایا بصفة 

  ثم ترفعھ إلى وكیل الجمھوریة. تلقائیا، إذا كانت تتصرف أوليتحقیق 
  

  : 610المادة 
فور  أوليالبحریة تقوم بإجراء تحقیق ئي من طرف القبطان، أو إذا كان متمالئا، فإن السلطة اـ إذا تم خرق جز 1

  اطالعھا على الوقائع.
القبطان جنسیتھا أو، عندما تكون خطورة الوقائع  یحملـ كما یمكنھا إحالة الملف إلى السلطة البحریة للدولة التي  2

  السفینة تتطلب ذلك، النطق بالحجز المؤقت للقبطان وإرجاعھ إلى میناء دولتھ. سالمةمة أو المجرّ 
  

  : 611المادة 
ال یمكنھا إجراء متابعات إال امة الع النیابةأعاله، فإن  610و  609ـ فیما یتعلق بالخروقات المقررة في المواد  1

  تقاریر السلطة البحریة أو عند انصرام أجل عشرة أیام بعد أن طالبت بھذه التقاریر. أساسعلى 
، فإن الخروقات البحریة وتلك المتعلقة بالشرطة سفینةمتن الـ أما فیما یخص الخروقات المتعلقة بالنظام على  2

على استشارة مطابقة للسلطة البحریة بناء ال یمكنھا أن تقوم بمتابعات إال امة الع النیابةالعامة للمالحة، فإن 
  ستمع إلیھا من طرف المحكمة إذا طلبت ذلك.التي یمكن أن یُ 

 .، ھي من اختصاص محكمة الجنایاتسفینةللقانون العام المرتكبة على متن الـ الجرائم البحریة أو تلك التابعة  3
مباشرة إلى وكیل الجمھوریة، من غیر حاجة إلى إصدار  ھإكمالبعد ملف التحقیق السلطة البحریة،  تحیل

  خاص. رأيمذكرات أو 
  

  :612المادة 
  .ومعاودة الفعل المعاقب علیھة، فَ لظروف المخفِ ا و القانون العام على الدعوى المدنیة أحكامتطبق 

  
  : 613المادة 

ـ عندما تكون الوقائع المقررة بموجب ھذا القانون أو نصوصھ التطبیقیة مسندة إلى أحد أو عدة أفراد أعضاء طاقم  1
العام،  القانونسفینة أجنبیة، فإن السلطة البحریة یمكنھا في حالة االستعجال، ومن غیر مساس بإجراءات 

  .المحتملة حتى إیداع ضمانة في الخزینة العامة، مخصصة لضمانة تنفیذ اإلدانات فینةستوقیف ال
، فإن الضمانة تبقى مكسبا للخزینة العامة، باستثناء حسم المصاریف غیرالمنفذةـ في حالة اإلدانة النھائیة  2

  والتعویضات المدنیة.
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أو  سفینةتطلب من السلطة المینائیة منع الخروج الحر للـ لضمان تنفیذ ھذه القرارات، یمكن للسلطة البحریة أن  3
، وكذلك سفینةبكل اإلجراءات المادیة لمنعھا من المغادرة، وتخبر قنصل الدولة التي یتبع لھا علم ال راألم

  ، عن ھذه اإلجراءات.وكیل اإلیداع
  

  الفصل الخامس : المحاكم المختصة
  

  : 614المادة 
  العام : القانونالبحریة لمحاكم  المخالفاتتتبع 

  الحاملة للعلم الموریتاني، مھما یكن المكان الذي توجد فیھ، سفنعندما یتم ارتكابھا على متن ال -
  األجنبیة الموجودة : سفنعندما یتم ارتكابھا على متن ال -

o  للسفینة ةالداخلی السالمةفي المیاه اإلقلیمیة، باستثناء ما یخص الخروقات التي تعني، 
o  حمایة الوسط البحري. تمس، عندما الخالصةقتصادیة المنطقة االفي 

  
  : 615المادة 

  باستثناء اتفاق معاكس، فإن الدعاوى الناشئة عن عقد الشحن، تتبع لمحكمة التجارة  الواقعة في مكان إبرام العقد.
  

  :  616المادة 
، تتبع لمحكمة المناوالتي تتم من طرف مقاول ـ فیما یخص النقل البحري الدولي أو الوطني، فإن العملیات الت 1

  التجارة التي یتبع لھا المیناء الذي یخدم فیھ.
، تعتبر محكمة التجارة التي یتبع لھا المیناء الذي تتم فیھ عملیات اإلرشاد البحرير المینائي أو قطـ بخصوص ال 2

  ، ھي الوحیدة المختصة.اإلرشاد البحريالقطر أو عملیات 
  

  : 617المادة 
كل نزاع متعلق بنقل البضائع، یمكن للمدعي أن یرفع دعوى أمام محكمة التجارة  التي تقع في دائرة  فيـ 1

  اختصاصھا :
  ،المعتادةإقامتھ محل ، إن تغذر ذلكالمؤسسة الرئیسیة للمدعى علیھ، أو،  -
 حدھاأة بواسطة، تم مؤسسة، أو فرع أو وكال على مكان إبرام العقد بشرط أن یكون المدعى علیھ حائزا فیھ -

  إبرام العقد المذكور،
  میناء الشحن أو التفریغ، -
 أي مكان آخر معین في العقد. -

  أعاله. 1قضائیة في محل لیس مخصصا بالفقرة  دعوىـ ال یمكن القیام بأي  2
، مبنیة على نفس السبب، نفس االطرافـ عندما یتم رفع دعوى أو إصدار حكم، فال یمكن رفع دعاوى جدیدة بین  3

  قضائیة جدیدة. رفع دعوىغیر تنفیذي في البلد الذي یمكن أن یتم فیھ عاله أالمذكور باستثناء ما إذا كان الحكم 
  

  الفصل السادس : العقوبات
  

  : 618المادة 
، مرشد بحريأو قم، اطال عنصر من ، أو رئیس البحارةكل قبطان، أو ضابط، أو وكل مجھز سفینة أو مالك سفینة، 

أو أي شركة أو خبیر بحري معتمد، أو أي شخص أو شركة تمارس مھنة بحریة خاضعة العتماد سلطة بحریة أو 
سنوات، یخضع  5غیرھا، كما ھو مقرر بموجب ھذا القانون ونظمھ التطبیقیة، یرتكب نفس المخالفة خالل أجل 

  .بالمعاودةالقانون الجنائي المتعلق  حكامأل
  

  ـ قواعد المرورلقسم األول ا
  

  :619المادة 
 سفینةمترا، وكذلك كل قبطان  12دون  مسطحغیر تعاقب المخالفات المرتكبة من طرف أي صاحب قارب  -1

موریتانیة أو أجنبیة، بحیث تتعلق ھذه المخالفات بنظم المرور في مناطق محظورة أو منظمة، بغرامة تتراوح من 
  أوقیة. 2.000.000إلى  100.000
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الحد قبل الحكم، ال یمكن أن یقل مبلغھا عن  بمصالحة تقومیمكن للسلطة البحریة، بموافقة المخالف، أن  -2
  أعاله. 1الفقرة  لیھا فيإالمشار  الغرامة دنى مناأل
  ، یحال محضر المخالفة مباشرة إلى وكیل الجمھوریة.لنفس المخالفة صاحب القارب تكرارفي حالة  -3
  
  

  للسفینةالقسم الثاني : الشرطة الداخلیة 
  

  : 620المادة 
  كل قبطان :

 المرفقالدخول أو الخروج من  تبحیث ال یكون موجودا ھو ذاتھ وق عن العملشرعي، یتغیب دون مبرر  -
  أوقیة. 300.000إلى  50.000المینائي، یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من 

لممارسة على متن سفینتھ،  شھادةأو دبلوم أو  إجازةیشجع بموجب ممارسة سلطتھ، أو یتماأل في تزویر  -
 أوقیة. 1.000.000إلى  300.000یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من 

لغرامة مالیة ، یتعرض سفینة، حمل المستندات التشریعیة على متن المشروع بدون مبرر یُھمل والذي -
  أوقیة. 1.000.000إلى  300.000تتراوح من 

، من غیر بدیل، قد تخلى عن موقع عملھ، ویتعرض القاھرةیغادر سفینتھ، باستثناء الحاالت من  یعتبر  -
) إلى سنة 1أوقیة ولحبس یتراوح من شھر ( 2.000.000إلى  500.000لغرامة مالیة تتراوح من 

  ) أو إلحدى ھاتین العقوبتین فقط، 1(
قابلیة إبحار مالحظة بصفة قانونیة، بنیة المخادعة وعن قصد، المرور من یقوم، باستثناء حالة عدم  -

التي یمتلك قیادتھا أو یقوم بإجراء  سفینةطریق غیر طریقھ، أو یحطم بصفة غیر نظامیة، أو یبیع ال
أوقیة  10.000.000إلى  2.000.000تفریغات لحسابھ الشخصي، یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من 

  ) سنوات، أو إلحدى العقوبتین فقط.5) إلى خمس (1من سنة (أو لحبس یتراوح 
  

  :  621المادة 
النظامیة، یتعرض للعقوبات المقررة  سفینةعلى وثائق ال في الكتابةكل قبطان أو ضابط بحري یقوم بتزویر  -1

  بموجب القانون الجنائي لمثل ھذه المخالفة.
  سفینة : رئیس طاقمضابط أو  وأ كل قبطان -2

تجاه أحد ا، أو بموجب أعمال عنف دبموجب سلطتھ، أو یسمح بتجاوز سلطة، بموجب ظلم، أو تھدییتجاوز  -
  أوقیة. 300.000إلى  100.000البحارة، یتعرض لغرامة تتراوح من 

  فرد من الطاقم: ضابط أو أو كل قبطان -3
لیة تتراوح من ، أو یشجع إدخالھ، یتعرض لغرامة ماسفینةیقوم عن طریق الغش بإدخال كحول على متن ال -

  أوقیة، 500.000إلى  100.000
 1.000.000إلى  300.000یقوم بتصرف من شأنھ إتالف الشحنة، یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من  -

 العقوبتین فقط، ھاتین شھرا، أو إلحدى 12إلى  3یتراوح من  ولسجنأوقیة 
 یقوم بإتالف مواد غذائیة، مشروبات أو أشیاء أخرى أو مؤن استھالكیة، یتعرض :  -

  أوقیة، 500.000إلى  100.000في حالة التلف بواسطة مواد غیر ضارة، لغرامة تتراوح من  •
 5.000.000إلى  1.000.000في حالة التلف بواسطة مواد ضارة، لغرامة مالیة تتراوح من   •

 العقوبتین فقط، ھاتین سنوات، أو إلحدى 3أشھر إلى  3یتراوح من  ولسجنأوقیة 
العقوبات المقررة بموجب القانون الجنائي، تطبق ، بشرإذا نتج عن ذلك أمراض خطیرة أو موت  •

 قتل العمد.ال
على متن  اعمدا، أو یتلف أو یبیع أشیاء مفیدة للمالحة، لإلبحار أو ألمان السفینة، أو یبیع مؤن سیختل -

أوقیة ولحبس یتراوح من  10.000.000إلى  1.000.000السفینة، یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من.
 )، أو إلحدى العقوبتین فقط،2) إلى سنتین (1شھر (

)، مع مضاعفة العقوبة إذا كان 2أشھر إلى سنتین ( 3یقوم بعمل تھریب، یتعرض لحبس یتراوح من  -
قات على متن السفینة، یتعرض للعقوبات المقررة بموجب القانون قترف سریاألمر یتعلق بالقبطان،

 الجنائي
  كل ضابط أو بحار یقوم :  -4

لصالح أي  سفینةال نمن غیر ترخیص القبطان أو مجھز السفینة، بتشجیع أو یحاول تشجیع النفاذ إلى مت -
  أوقیة، 300.000إلى  50.000ض لغرامة مالیة تتراوح من ، یتعرسفینةشخص، باستثناء استغالل ال
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 100.000، أو بواسطة حركة أو تھدید، أحد رؤسائھ، یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من التعرض لفظیا  -
  أوقیة، 500.000إلى 

 100.000یمتنع عن تنفیذ  أمر، بعد اإلنذار الصارم من طرف القبطان، یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من  -
  أوقیة. 500.000إلى 

  
  : 622المادة 

  :   یعتدي على القبطان أو على نائب القبطان، یتعرض  سفینةعلى متن الـ كل شخص 1
 أیام، 10، إذا نجم عن تصرفھ، عجز عن العمل أقل من تینسن )2() إلى 1یتراوح من شھر ( سجن -
 م، و أیا 10أو یساوي سنوات، إذا نجم عن اعتدائھ، عجز عن العمل أكثر  5أشھر إلى  3یتراوح من  سجن -
المقررة بموجب القانون الجنائي، بموجب الجراح المتعمدة وفي حاالت البتر، أو القطع، أو العمى العقوبات  -

 أو أي تعویق آخر.
، بعد تقدیم اإلنذار الصارم إلیھ من طرف القبطان أو نائبھ بالدخول سفینةـ في حال عصیان أي شخص على متن ال2

 ن الجنائي.تحت األوامر، یتعرض للعقوبات المقررة بموجب القانو
  تعتبر مقاومة القبطان أو نائبھ وأي شخص آخر بقي موالیا لھما، عمال دفاعیا مشروعا.

  
  

  القسم الثالث : شرطة المالحة
  

  : 623المادة 
  كل قبطان :

طلب من السلطة البحریة أو وكیل مكلف بالرقابة، أو باإلبحار،  وثیقة أو ترقیممرتنة /  وثیقةال یمكنھ تقدیم  -
  بقیادة سفینة ال تحوز على مثل ھذه الوثیقة، یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من :یقوم 
 300.000  طن 500 الخام أقل من  حمولتھابالنسبة للسفن التي  500.000إلى ،  
 500.000  طن 500الخام على  حمولتھاتزید أوقیة بالنسبة للسفن التي  1.000.000إلى ،  

 100.000یقوم بمحو، أو إتالف أو یغطي العالمات الخارجیة للسفینة، یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من  -
  أوقیة، 1.000.000إلى 

ن القیام بتحویل متھم أو ال یسلمھ عالسلطة البحریة، أو یمتنع  مرأن امتثال عیمتنع من غیر سبب قانوني،  -
 یتراوح من ولسجنأوقیة،  2.000.000 أوقیة إلى 300.000 للسلطات، یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من

  ) أو إلحدى العقوبتین فقط،2أشھر إلى سنتین ( 3
على المرخص، یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من  عددھم بحمل ركاب یزید بصفة غیر شرعیةیقوم  -

  ) أو إلحدى العقوبتین فقط،2أشھر إلى سنتین ( 6یتراوح من  ولسجنأوقیة،  3.000.000إلى  500.000
إلى  إعادتھ، من غیر أن یوفر لھ الوسائل التي تضمن عالجھ أو الیابسةیتخلى عن مریض أو جریح على  -

 5.000.000إلى  1.000.000السلطة القنصلیة، یتعرض لغرامة  تتراوح من  یُـخطرالبلد أو من غیر أن 
  أو إلحدى ھاتین العقوبتین فقط. )2(إلى سنتین أشھر  6یتراوح من  ولسجنأوقیة، 

  
  : 624المادة 

  كل قبطان، أو ضابط أو ربان :
ھذا القانون ونصوصھ التطبیقیة، یتعرض لغرامة  حكامأأو دبلوم أو إفادة ال تلبي  إجازةأو  وثیقةـ قام بتزویر 

  أوقیة. 500.000إلى  100.000تتراوح من 
  
  

  :  625المادة 
  : سفینةال كل شخص على متن

إلى  100.000بشحن بضائع من غیر علم من القبطان، یتعرض لغرامة تتراوح من  خلسةیقوم  -
  اء البضائع في البحر،قإلفي طان بحق القبأوقیة من غیر إضرار  500.000

یرتكب عمال تمییزیا تجاه شخص آخر على متن السفینة بموجب أصولھ، أو لونھ، أو دینھ، أو جنسھ أو  -
  العرقیة، أو انتمائھ النقابي أو السیاسي، یتعرض للعقوبات المقررة في القانون  الجنائي.أصولھ 
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  : 626المادة 
كل قبطان أو شخص مسؤول عن قیادة سفینة أجنبیة ال یحترم قواعد المرور السلمي في المیاه اإلقلیمیة، یتعرض 

ض النظر عن المصادرة الجبریة للسفینة أوقیة، بغ 10.000.000إلى  2.000.000لغرامة مالیة تتراوح من 
  وحمولتھا المنطوق بھا من طرف المحكمة المختصة.

  البیع للخزینة العامة للدولة. ریعیسدد 
  
  

  سفنال وجنوح واصطدام،، خسارةالقسم الرابع ـ 
  

  : 627المادة 
ال تحول دون القیام ھذا القسم على كل شخص، ولو أجنبیا، في حالة الخرق في المیاه الموریتانیة و  أحكام ـ تطبق 1

  ) المقررة بموجب ھذا القانون.CEAMالحوادث البحریة ( فيخلیة التحقیق  التي تقوم بھا الفنیة بالتحقیقات
  جنبیة عقوبات بالتغریم جنسیة األخرین على المتن من ذوي التطبق حصریا على القباطنة والمسؤولین اآلـ  2
  

  : 628المادة 
 5) إلى 1یتراوح من سنة ( ولسجنأوقیة  5.000.000إلى  1.000.000یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من  1

  سنوات أو إلحدى العقوبتین فقط، كل قبطان، بعد اصطدام سفن، : 
أو طاقمھ، و ركابھ، یھمل استخدام كل ـ حسب ما یمكنھ القیام بھ من غیر خطر على سفینتھ، أو حمولتھ،  1.1

األخرى من الخطر الناتج عن ھذا االصطدام، أو حمولتھا أو طاقمھا  سفینةالوسائل التي بحوزتھ إلنقاذ ال
  وركابھا،

غیر مفید تقدیمھا  أطولمساعدة فترة ، یبتعد من مكان الحادث قبل أن یتأكد من أن ظروف قاھرةباستثناء  2.1
  و األخرى، أ سفینةلل

  إلنقاذ الغرقى. ھبذل كل مجھوداتی ولم األخرى قد غرقت،  سفینةإذا كانت ال 3.1
 .وفیاتھناك  تأعاله، إذا كان 1تضاعف العقوبات المقررة في الفقرة   2
 3أشھر إلى  6یتراوح من  ولسجنأوقیة  1.000.000إلى  300.000یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من  3

 سنوات، كل قبطان، في حالة خطر :
 التي على متنھا من غیر أن یأخذ برأي الضباط ورؤساء الطاقم، الوثائقعن یتخلى  سفینتھ و یغادر -
ر ث، البضائع األككذاو،  سفینةالسفینة، یھمل القیام بتنظیم إنقاذ الطاقم والركاب وإنقاذ وثائق ال یغادرقبل أن  -

 قیمة من الحمولة،
 أعاله، إذا لم یكن القبطان ھو األخیر في مغادرة السفینة 3ات المقررة في الفقرة تضاعف العقوب 4
 سنوات. 10إلى  3تراوح من تباخرتھ عمدا، یتعرض لعقوبة حبس  بتخریبكل قبطان یقوم  5
 

  : 629المادة 
  :بحري مرشدضابط أو  او ـ كل قبطان 1

)، یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من COLREG 72البحر (في الصطدامات ا تفادينظام  یخالف .1.1
 أوقیة، 1.000.000إلى  300.000

 اصطدام بعائق مرئي ومعروف :احتكاك او ، أو سفینة جنوح يبموجب إھمالھ ف سببتیـ 2.1
إلى  500.000مسببا عطبا خطیرا للسفینة أو لحمولتھا، یتعر ض لغرامة مالیة تتراوح من  1.2.1

  حدى العقوبتین فقط،إل) أو 1أشھر إلى سنة ( 3یتراوح من  ولسجنأوقیة  3.000.000
عنھ  تحمولتھا، أو إذا انجر خسارة أو عدم قابلیة المالحة التامة لسفینة، أو  خسارةینجر عنھ  2.2.1

إلى  1.000.000أو أكثر، یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من  شخص وفاةجروح خطیرة أو 
  سنوات أو إلحدى العقوبتین فقط. 5ة إلى یتراوح من سن ولسجنأوقیة  5.000.000

تسبب في حادث للسفینة التي ھو على متنھا أو لسفینة أخرى، خرین اآلكل إھمال ألحد العمال المرؤوسین  - 2
  أعاله، مقلصة إلى حد الثلث. 1یعرض للعقوبات المقررة في الفقرة 

  
  : 630المادة 

، یرشدھاال یقدم المساعدة في حالة الخطر بأقصى ما یمكنھ، من غیر إضرار بالسفینة التي  مرشد بحريكل 
 5) إلى 1یتراوح من سنة ( ولسجنأوقیة  5.000.000إلى  1.000.000یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من 

  سنوات، أو إلحدى العقوبتین فقط.
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  ةالبحری السالمةالقسم الخامس : 

  
  : 631المادة 

جاریة  سالمة، أو بدون سندات سالمةقبطان أو قائد سفینة یبحر بسفینتھ من غیر سندات  أو مجھز سفینةكل  - 1
  الصالحیة، یتعرض للعقوبة التالیة :

  أوقیة، 100.000إلى  10.000مترا : غرامة مالیة تتراوح من  24مترا وأقل من  12التي تزید على  سفنال -
إلى  50.000: لغرامة مالیة تتراوح من طن 500الخام أقل من  حمولتھامترا أو  45األقل من  سفنال -

  أوقیة، 500.000
 2.000.0000إلى  500.000: لغرامة مالیة تتراوح من طن 500الخام على  حمولتھازید تالتي  سفنال -

  أوقیة.
الرسو باستثناء ما إذا كانت صالحیة السند تنقضي خالل رحلة، في ھذه الحالة یعتبر السند ممددا حتى غایة میناء 

  القادم. المؤقت
أعاله، لنفس العقوبات  1في  الفقرة  تینالذي یرتكب خرق إحدى المخالفتین المقصود الربانـ یتعرض القبطان أو  2

  ثلھ.التي یتعرض لھا مجھز السفینة أو مم
غیر أنھ إذا تمت إقامة الدلیل على أن المذكور قد تصرف على أمر من مجھز السفینة أو المالك أو ممثلھ، فإن 

  العقوبة تقلص إلى حد الثلث.
أو یقوم عمدا  بالسالمةأو على األرض، یقوم بعرقلة تفتیش نظامي خاص  سفینةـ یتعرض كل مسؤول على متن ال 3

  قوبات التالیة : بتقدیم معلومات خاطئة، للع
  أوقیة 100.000إلى  10.000من   : طن 500ن عالخام  حمولتھاقل تـ سفن 
  أوقیة، 1.000.000إلى  100.000من   : طن 500الخام على  حمولتھازید تـ سفن 

  تتراوح من شھر إلى سنة أو إلحدى ھاتین العقوبتین فقط. سجنوبعقوبة 
التفاقیات الدولیة المصادق علیھا أو الموقعة وكذلك األخطاء في با ذات الصلة االحكامـ یتعرض عدم احترام  4

  متعلقة بمنتجات خاصة، للعقوبة التالیة :  قانونیة مـُـناولةعملیات 
  أوقیة 200.000إلى  10.000من   : طن 500ن عالخام  حمولتھاقل تـ سفن 
  أوقیة، 3.000.000إلى  200.000من   : طن 500الخام على  حمولتھازید تـ سفن 

  تتراوح من شھرین إلى سنة أو إلحدى العقوبتین فقط. سجنولعقوبة 
  

  القسم السادس : تنظیم العمل البحري
  

  : 632المادة 
في مجال تنظیم العمل على متن  التنظیمیةالقانونیة أو  االحكامـ یتعرض مجھز السفینة أو المالك الذي ال یحترم  1
إلى  االعادة، أو الرواتب، أو الغذاء أو المرقد، أو ساعات العمل، أو العالجات الطبیة، أو حق اإلجازات، أو سفینةال

  : ما یليمن الواجبات، ل ذلكالبلد وغیر
 500الخام عن  حمولتھانقص ت تيال سفنأوقیة بالنسبة لل 300.000إلى  50.000ـ غرامة مالیة  تتراوح من 

  ، طن
 500الخام عن  حمولتھازید ت تيال سفنأوقیة بالنسبة لل 500.000إلى  100.000تتراوح من ـ غرامة  مالیة 

  ، طن
، لنفس العقوبات، ولكنھا اعاله 1ما ھو مقرر في الفقرة كیتعرض القبطان أو القائد الذي یرتكب شخصیا مخالفة  ـ 2

  شفھیا أو مكتوبا من مجھز أو مالك السفینة.مقلصة إلى حد الربع، إذا ما تمت إقامة الدلیل على أنھ قد تلقى أمرا 
  أعاله. 1ـ یتعرض مجھز السفینة الذي یكتتب بحارا من غیر عقد اكتتاب، للعقوبات المقررة في الفقرة 3
التي تم استالمھا، من غیر عذر شرعي، بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي المتعلقة  السلفاتـ یعاقب عدم سداد 4

  .بخیانة االمانة
  

  البحریة شاراتاإلالقسم السابع : حمایة 
  

  : 633المادة 
عائمة، أو عوامة أو معلم، لغرامة مالیة تتراوح  إشارة، أو إتالف أو اقتالع، بتخریب عمدایتعرض أي شخص یقوم 

  سنوات أو إلحدى العقوبتین فقط. 5أشھر إلى  6یتراوح من  ولسجنأوقیة،  5.000.000إلى  1.000.000من 
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  : 634المادة 

  كل قبطان یقوم :
عائمة، أو معلم أو عوامة أو یرمي مرساتھ في دائرة  إشارة، بإجراء رسو ممنوع على قاھرة ظروفـ باستثناء  1
  أوقیة،  900.000إلى  300.000تفادي، یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من ال
عائمة أو معلم أو عوامة،  إشارةب، بإغراق، أو تحویل عن مكان، أو اإلضرار القاھرة الظروف فيـ یقوم، حتى  2

إلى  1.000.000وال یذكر ذلك فورا للسلطة المینائیة أو السلطة البحریة، یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من 
  أوقیة. 5.000.000

  
  لنقل البحريلالقسم الثامن : التنظیم العام 

  
  : 635المادة 

  :  ما یليھذا القانون المتعلقة ب حكامأـ كل مجھز سفینة أو مالك یخرق  1
، أو تأجیر أو بیع السفن، من غیر ترخیص من السلطة البحریة، یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من بناءـ قواعد 

  أوقیة، 1.000.000إلى  300.000
السفینة  رسو، خالل وكیل إیداعدون ـ أنواع النقل المخصصة، بدون حیازة رخصة تأمین صالحة أو أیضا ب

  أوقیة. 3.000.000إلى  500.000األجنبیة، یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من 
رھن لصالح أجنبي، في أي مكان حدث فیھ ذلك، یعرض لغرامة مالیة تتراوح ل خاضعةـ كل بیع متعمد لسفینة  2

سنوات، أو إلحدى  العقوبتین  5إلى  )1یتراوح من سنة ( ولسجنأوقیة،  10.000.000إلى  1.000.000من 
  فقط.

أعاله، على المالك الذي عن طریق التزویر قام مھما تكن الوسیلة  2ـ تنطبق العقوبة المقررة في الفقرة  3
  یمثلھم. منالمرھونة، ھو نفسھ أو بواسطة  سفینةالمستخدمة، بالحصول على جنسیة لل

  
  القسم التاسع ـ مخالفات أخرى

  
  : 636المادة 

أوقیة، كل شخص ال یصرح بحطام سفینة، أو لم  200.000إلى  50.000یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من 
  یجعلھا في مأمن إن كان ذلك ممكنا.

أوقیة، كل شخص یختلس، أو یحاول اختالس أو  500.000إلى  300.000ـ یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من  2
  إخفاء حطام سفینة بحریة.

أعاله، عندما یمتنع مكتشف حطام السفینة عن التقید بأوامر السلطة  1العقوبات المقررة بالفقرة ـ تضاعف  3
  البحریة.

  
  : 637المادة 

أوقیة، كل شخص، خالل تحقیق بموجب  1.000.000إلى  300.000ـ یتعرض لغرامة مالیة تتراوح من  1
  حادث بحري تم فتحھ : 

  یعارض ممارسة مھام المحقق الفني، 1.1
  ، أو تحریفھا أو القضاء علیھا.بإخفائھایرفض تسلیمھ المعدات، أو المعلومات و الوثائق المفیدة،  2.1

ـ تضاعف العقوبات في حاالت الخروقات المرتكبة من طرف أشخاص معنویین، كما یمكن أن یتعرض مدیروھا  2
  لتحریم ممارسة مھنتھم التي وقع ارتكاب الخرق فیھا.

  
  : 638المادة 

من  17قدومھ تبعا للشروط المقررة في المادة بلسلطة المینائیة ا یشعرھرة، یتعرض كل قبطان ال اق ظروفتناء باسث
  أوقیة. 1.000.000إلى  300.000ھذا القانون، إلى غرامة مالیة تتراوح من 

  
  : 639المادة 

اإلیداع من غیر اعتماد من السلطة البحریة، لغرامة مالیة تتراوح من  مھنةیتعرض كل شخص أو شركة تمارس 
  أوقیة. 10.000.000إلى  2.000.000
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  : 640المادة 
 مدونة، المطبقة بموجب المرفق االخاصة بھذ األمنمینائي بحري بخرق خطة  مرفقفي  رمسیّ ـ عندما یقوم  1
)ISPS األمن. شھادة) أو إذا لم یتصرف تبعا لتعلیمات السلطة البحریة، فإن ھذه األخیرة یمكنھا سحب  
  ـ كما یمكن سحب الشھادة الدولیة لألمن الخاصة بالسفینة، من طرف السلطة البحریة، في نفس الظروف. 2
) ISPS( نةبمدوالخاصة و  ه المدونةبھذاألخرى المتعلقة  حكاماألیتعرض أي شخص قد یقوم بخرق  3

 المرفقالتطبیقیة، أو یكون قد قام بعرقلة مھام السلطة البحریة أو وكالء أمن السفینة، أو الشركة أو  اوبنصوصھ
أشھر إلى سنتین، أو  6یتراوح من  ولسجنأوقیة  5.000.000إلى  500.000من  البحري، لغرامة مالیة تتراوح

 إلحدى العقوبتین فقط.
  

 :  641المادة 
 ادسالواردة في الكتابین الس المخالفات األخرى ألحكام ھذا القانون، باستثناء المخالفات في  مجال التلوثجمیع 

 2 إلى أشھر 3اوقیة والسجن لمدة  1.000.000حتي  300.000عشر أدناه تعاقب بغرامة من  سابععشر وال
  أو بإحدى العقوبتین فقط. تینسن
  

  مجال التلوث البحريالكتاب السادس عشر : المخالفات في 
  

  الفصل األول : رقابة ومعاینة المخالفات
  

  :642المادة 
بغّض النظر عن ضباط ووكالء الشرطة القضائیة الذین یزاولون سلطتھم طبقا ألحكام مدونة اإلجراءات  .1

  الجزائیة، فإنّھ یتم البحث عن انتھاكات ھذا القانون ومعاینتھا من طرف:
  التابعین للوزارة المكلفة بالبحریة التجاریة ؛. الوكالء المخولین  1.1
  الحربیة،  الطائراتسفن البحریة الوطنیة أو ال قُـواد ومساعديواد ـُـ. ق2.1
  الدرك البحري ؛ 3.1
  ؛يللرقابة والتفتیش البحر الةالمحللدولة أو  ةالتابع الطائراتواد المساعدین للسفن أو ـواد أو القُ ـالقُ . 4.1
   وضباط المیناء،قباطنة . 5.1
  ؛وكالء اإلدارة الجمركیة. 6.1
  . سائر الوكالء المؤھلین لھذا الغرض ؛7.1
، قناصلة الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة ةالموریتانی ذات الجنسیة. وفي الخارج، في ما یخص السفن 8.1

  الوكالء القنصلیین. ویُستثنى من ذلك
  
بحري، وبجمع كل المعلومات لھذا الغرض في سبیل التلوث ال في مجال. كما یَُكلَُّف باالستقصاء عن االنتھاكات 2

  اكتشاف مرتكبي ھذه االنتھاكات، وإطالع السلطة البحریة على ذلك في أقرب اآلجال:
  ؛ المالحة مرشدو -1.2
  واد سفن البحوث المحیطیة ؛ـُـق -2.2
  ؛ البحریةالمدارس سفن واد ـُـق -3.2
و بالتفتیش الصحي لمنتجات الصید وزراعة األحیاء  بحوث المحیطات والصیدالھیئات المكلفة ب وكالء  -4.2

  ؛ المائیة
  حظیرة دیاولینغ. و وكالء الحظیرة الوطنیة لحوض آركین -5.2

  
  : 643المادة 

الحترام  ضمانا لمھامھم التابعة للدولة والمكلفة بالرقابة البحریة السفن والطائراتواد ـُـق لةومزافي إطار   -1
المطبقة علیھا بموجب القانون الدولي، وكذلك القوانین والنظم المعمول بھا في الجمھوریة اإلسالمیة  حكاماأل

شرطة  الالموریتانیة، یكلف ھؤالء بممارسة وفرض تنفیذ اإلجراءات الرقابیة والقسریة، المنصوص علیھا في مج
  .ھمن وقایةال التلوث البحري و

  الكشف عن ھویتھا وجنسیتھا. ىإلیمكن التعرف على السفینة، وذلك بدعوة قبطانھا  ،لھذا الغرض  -2
  المعاینة. اتإجراء لتسھیل توقیف السفینة یمكنھم -3
  من أجل : السفینةإلى  بكل حریةالنفاذ الثاني  ضابطالالذي یقوده عادة  التدخلیمكن لفریق  -4

 خھا عند االقتضاء؛وثائق السفینة، ونسْ معاینة  -
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 ؛المعاینةمكانھا وكمیاتھا في محضر حدد  یأخذ عینة عند االقتضاء، القیام باقتطاع أو   -
أخذ كل الصور والقیام بكل التحقیقات األخرى المنصوص علیھا في القانون الدولي، أو في القوانین والنظم  -

 الموریتانیة.
 

  :644المادة 
البحري انتھاٌك ألحكام ھذا القانون، یمكن للقائد أو الضابط المساعد للوحدة  التفتیشإذا لوحظ أثناء عملیات  .1

رتكاب االنتھاك ال امھااستخد یشتبھ فيالمكلفة بالرقابة البحریة أن یقوم بحجز تحفظي ألي وثیقة أو آلة أو أداة 
  المعیّن.

  وات و اآلالت.دفي حالة الحجز یقام برصد الوثائق و األ 2
  

  :645المادة 
إعطاء األمر  الطائرةإذا ُمنع النفاذ إلى السفینة، أو تعذر عملیا، یمكن لقائد وحدة الرقابة البحریة أو قائد  .1

 بتحویل وجھة السفینة إلى الموقع أو المیناء األكثر مالءمة.
 قیادةإذا كان ذلك ضروریا للحفاظ علي أدلة االنتھاك، أو من أجل تأمین العقوبات التي قد یحكم بھا، یمكن  .2

  أقرب میناء موریتاني أو إلى المیناء األكثر مالءمة، واحتجازھا : إلى ومرافقتھا السفینة الموقوفة
  حتى نھایة اإلجراءات المقررة في ھذه المدونة ؛ -1.2
  الكفالة التي طلبت منھا.حتي تسدد  -2.2

أعاله علي منصات الحفر إال فیما یتعلق عند االقتضاء بدفع كفالة، إذا ظھر أّن  2و 1. ال تطبق أحكام الفقرتین 3
في ھذا  المنصوص علیھاإال بعد استكمال اإلجراءات  ھذه الكفالة مالحظتھ وال یمكن رفع تمتانتھاكا مؤكدا 

  القانون.
  

  :646المادة 
في المیاه الموریتانیة تقاد فورا  ةغیر قانونی غاز بصفةبعملیة طرد الكل سفینة أجنبیة ضبطت في حالة تلبس  .1
مینائي أو رصیف، بمرافقة مركب للبحریة الوطنیة أو أّي وسیلة أخرى للحراسة أو الرقابة  مرفقمیناء أو  ىإل

 البحریة.
إذا  الزیوتمنجزة خالل التنظیف الكلي لصھاریج  یرغ: كل عملیة متعّمدة أو  الغاز"عملیة طرد ب"یقصد  .2

 كان من المناسب العمُل بكل أمان داخل تلك الصھاریج، لغرض تجدید الھواء فیھا لجعلھ صالحا للتنفس.
  أعاله. 1 " : كل تنظیف للھواء ال یراعي المعاییر المفصلة في الفقرةمشروعغیر ال الغازبعملیة طرد  ویقصد بـ "

توقیف تلك السفینة خارج حدود المنطقة االقتصادیة الخالصة، إذا كانت المالحقة بدأت في یمكن أن یقع  .3
ة بمجرد دخول السفینة إلى المیاه اإلقلیمیة للدولة التي ترفع السفینة قومع ذلك، ینتھي حق المالح المیاه الموریتانیة.

 علمھا، أو لدولة أخرى.
الدولیة التي من الممكن أن تبرمھا الجمھوریة اإلسالمیة ال تخّل ھذه األحكام بترتیبات االتفاقیات  .4

 الموریتانیة.
  
 

   :647المادة 
 ، وكذلك الشھادات المحتملة.اعرضا دقیقا للوقائع والظروف المحیطة بارتكابھ محضر معاینة المخالفةیتضمن  -
مرتكب االنتھاك الذي والشھود المحتملین، وحسب اإلمكان من طرف  التفتیشیوقع المحضر من طرف وكالء  -

  یمكنھ تدوین مالحظاتھ.
  
  

  :648المادة 
المالحظات المودعة في المحاضر من طرف الوكالء محرري المحاضر، وكذلك الشھادات واالعترافات،  .1

 موثوق بھا حتى یثبت العكس.
أثرھا، فإّن  ىومع ذلك، إذا كانت آثار الزیوت بادیة على سطح الماء أو في الجوار المباشر للسفینة أو عل .2

 القرینة وھذا الدلیل یمكن أن ینتج عن طابع  .ال یتطلب بالضرورة أخذ عیّنات. زیوتال لقاءإلدلیل العنصر المادي 
الذي تكتسیھ المشاھدة المباشرة من لدن الوكالء محرري المحاضر، والتي یجب في ھذه الحالة أن تدعم بعدد كاف 

 من الصور أو األشرطة.
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  :649المادة 
كّل وكیل حرر محضرا عن انتھاك ألحكام ھذا القانون ملزٌم بإحالتھ في أقرب اآلجال إلى الوزیر المكلف  .1

 بالبحریة التجاریة
والذي یبلغ  إذا كانت السلطة المخالفة ترفع علم دولة أجنبیةوزیر الخارجیة، إلى  ،دون تأخر ،یحیلھالذي  -

 ذا كانت السفینة أجنبیة.بدوره حكومة الدولة التي ترفع السفینة علمھا، إ
السفینة الموقوفة إلى میناء أو مرفق مینائي أو رصیف شحن أو تفریغ،  قطراتخاذ كافة اإلجراءات من أجل  -

  و توقیفھا حتى إشعار جدید.
 .یحیل الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة الملف إلى وكیل الجمھوریة. 2
 

  :650المادة 
  تطبق أحكام ھذا الكتاب:

البحریة، مع مراعاة االختصاصات المعترف بھا  األوساطعلى السفن والمنصات الموریتانیة في جمیع  -1
 للدول في القانون الدولي.

على السفن والمنصات األجنبیة في المجاالت البحریة الخاضعة لسیادة أو قوانین الجمھوریة اإلسالمیة  -2
 الموریتانیة.

 
  :  االختصاصات واإلجراءات القضائیة واإلداریة الثانيالفصل 

  
  :651المادة 

إذا كانت االنتھاكات قد ارتكبت في المیاه اإلقلیمیة أو الداخلیة فإّن المحاكم تبعا لمكان ارتكاب المخالفة،  .1
 ھي محاكم نواكشوط ونواذیبو.ذلك المختصة للنظر في 

 :نتھاكات فياال معرفة ذات االختصاص فيمحكمة نواكشوط ھي وحدھا  .2
 و، لموریتانیا المنطقة االقتصادیة الخالصة -
 االنتھاكات المرتكبة من طرف قباطنة السفن الموریتانیة في أعالي البحار، -

 .قبل كل متابعة قضائیة، یجب أن یضع المخالف كفالة ال یمكن أن تقل عن قیمة الغرامة المستحقة علیھ .3
 اآلجال:یجب أن یتم استرجاع الكفالة في أقرب  .4

 أو براءة،  عدم المتابعةإذا صدر قرار  .1.4
إذا كان مرتكب أو مرتكبي المخالفة، المدانین من طرف المحكمة، قد قاموا بتسدید كلي للغرامة أو  .2.4

یوما التالیة للحكم وكذا،  30النفقات أو التعویضات على نفقتھم طبقا للحكم الصادر في حقھم، في أجل 
 حقة بسبب التأخیر.من جھة أخرى، العقوبات المست

  
  : 652المادة 

تكالیف التاوات واإلحقوق و ال) بعد خصم Fippol( "فیبولفي صندوق "یتم دفع ناتج الغرامات والحجوز المعلنة 
  محتملة.الخرى األ
  

  :653المادة 
خاصة ظروف ، من الممكن، انطالقا من حیثیات الواقع، أو المستغل في حالة صدور حكم یتم خاللھ استدعاء المالك

العدالة  مصاریفو كذا  ،في السفینة العمل، أن یتم دفع الغرامات المنطوقة بحق القبطان أو المسؤول  المشرف
  أن یتم دفعھا كلیا أو جزئیا على حساب المالك أو مستغل السفینة. ،لى الغراماتإالَمضافة 

  
  :654المادة 

تتم المرافعات والمتابعات القضائیة بواسطة ممثل الوزارة المكلفة بالبحریة التجاریة مباشرة دون المساس    - 1 
  بحق النیابة العامة لدى الھیئة القضائیة المعنیة.

قضیة الاستنتاجاتھ حول النیابة العامة  أشعرتھأو  استعدتھر المكلف بالبحریة التجاریة الذي ییعرض ممثل الوز  -  2 
  أمام المحكمة.

  
  : 655المادة 

سنوات ابتداء من تاریخ إعداد  5 في أجل البحريتتقادم الدعوى العمومیة المتعلقة بالمخالفات الخاصة بالتلوث 
  المحضر.
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  :656المادة  

أمام العمومي البحري، ال یمكن للسلطة البحریة أن تتابع  للدومینإذا سببت األفعال المشكلة للمخالفات أضرارا 
  .الضررإال في ما یخص تعویض  "الخسارة الكبیرة"المتعلقة ب المسطرةحسب ،اإلداریة  لمحكمةا

  
  الجزاء -الفصل الثالث : ردع المخالفات 

  
  القسم األول : التلوث البحري

  
  الفرع األول: المخالفات المرتكبة من طرف السفن

  
  الملوثات إلقاء  -أ

  
  : 657المادة 

أوقیة و السجن من سنة إلى خمس سنوات أو  50.000.000إلى  5.000.000یتعرض لغرامة تتراوح من 
  :ما یليخاضع لـوداخل في الفئات التالیة  ةفقط، كل قبطان سفینة موریتانی ینالعقوبت ھاتین حدىإل
مخالفة  یقترفو  الزیتیةالمواد نفایات  إلقاءالمتعلقة بتحریم   73/78مربول من اتفاقیة  1ترتیبات الملحق  - 1

  10و 9قواعدھا 
  أو TJB 150تساوي أو تزید على  الخام حمولتھا زیوتناقلة  -
  .TJB 400تساوي أو تفوق  الخام حمولتھا للزیوتسفینة غیر ناقلة  -
مخالفة ترتیبات  یقترفالمتعلقة بنقل المواد السائلة الضارة والذي   73/78من اتفاقیة مربول  2ترتیبات الملحق  - 2

  النفایات. إلقاءالمتعلقة بحظر  9 و 8و  7و  2و  1القواعد 
  

  :658المادة 
سنوات أو إلحدى ھاتین العقوبتین  3أشھر إلى  6مالیین أوقیة والسجن من  10إلى  1یتعرض لغرامة تتراوح من 

  :ما یليداخل في الفئات التالیة وخاضع ل ةفقط، كل قبطان سفینة موریتانی
 یقترفوالذي  الزیتیةالمواد نفایات  إلقاء المتعلقة بحظر  73/78من اتفاقیة مربول  1ترتیبات الملحق   -1

 .10و 9فة قواعده لمخا
 .TJB 150تقل عن  الخام حمولتھا زیوتناقلة  -
 كیلووات. 150وقوتھا تفوق  TJB 400أقل من  الخام حمولتھا للزیوتسفینة غیر ناقلة  -

مخالفة  یقترفالمتعلقة بنقل مواد سائلة ضارة والذي   73/78من اتفاقیة مربول  2ترتیبات الملحق   -2
 النفایات. إلقاءمن قاعدتھ الخامسة المتعلقة بحظر  11و 6و  4و  3ترتیبات المواد 

أشھر إلى سنة أو إلحدى ھاتین  3ألف إلى ملیون أوقیة والسجن من  300یتعرض لغرامة تتراوح ما بین   -3
من  10و 9نفایات تم مخالفة للقواعد لفي البحر  إلغائھالعقوبتین فقط، كل مسؤول عن قیادة آلیة مینائیة بسبب 

  . 73/78من اتفاقیة مربول  1الملحق 
  

 :659المادة 
خاضع لترتیبات اتفاقیة مربول  ةكل قبطان سفینة موریتانی 658في المادة المنصوص علیھا یتعرض للعقوبات 

 مخالفات تعاقبھا ھذه المواد. یقترفأعاله  658و  657 وال ینتمي إلى فئات السفن المحددة في المواد  78/73
  

  :660المادة 
أشھر إلى سنتین أو إلحدى ھاتین  6مالیین أوقیة والسجن من  10مالیین إلى  3یتعرض لغرامة تتراوح بین  

المتعلقة   78/73من اتفاقیة مربول  13مخالفة ترتیبات القاعدة  یقترفالعقوبتین فقط، كل قبطان سفینة موریتانیة 
  الخام. بالزیوتوالغسل  المنفصلةبورة ابإلزامیة تھیئة صھاریج الص

  
  :661المادة 

أشھر إلى سنة أو إلحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل  3من  والسجنمالیین أوقیة  5یتعرض لغرامة من ملیون إلى 
  : 73/78خاضع لترتیبات ملحقات اتفاقیة مربول  ةقبطان سفینة موریتانی
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أو  شاحنات صھریجیة اوفي حاویات او صھاریج متنقلة أو  عبواتفي البحر مواد ضارة منقولة في  یرمي  -1
 .3مخالَفةً للملحق   مقطورات صھریجیة

 .4من الملحق  8مخالَفة للقاعدة  ملوثةمیاه  یلقي  -2
 .5من الملحق  5و 4و 3إخالال بالقواعد  نفایات یلقي  -3

  
  . 73/78عدم االمتثال التفاقیة مربول  -ب

  
  :662المادة 

ال یمكنھ تقدیم  ةألف إلى ملیوني أوقیة كل قبطان سفینة موریتانی 500یتعرض لغرامة تتراوح ما بین   -1
وقایة من التلوث ساریة المفعول إال في حالة انتھاء صالحیتھا خالل السفر، وفي ھذه الحالة تعتبر  شھادات

 .المواليالرسو ة حتى میناء دصالحیتھا ممد
یمسك سجالت  ال أعاله بالنسبة للقبطان الذي 1تقلص إلى النصف العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة   -2

 .والنفایاتوالحمولة  الزیتیةالمواد 
  

  :663المادة 
أشھر إلى سنتین، كل قبطان سفینة  6من  السجن ملیون أوقیة و 10مالیین إلى  3یتعرض لغرامة تتراوح ما بین 

من اتفاقیة مربول  1تعرض في المیاه الموریتانیة ألحد الحوادث المنصوص علیھا في البروتوكول  ةموریتانی
  ولم یقم بإبالغ السلطة البحریة.  78/73

  
  "69التدخل " التفاقیةجـ) عدم االمتثتال 

  
  :664المادة 

یتسبب  ةأو أجنبی ة) أعاله، كل قبطان سفینة موریتانیأبصرف النظر عن العقوبات المنصوص علیھا في (  -1
المیاه اإلقلیمیة أو الداخلیة عن طریق عدم االحتراز أو الالمباالة أو عدم احترام النظم المنصوص في في تلوث 

لتفادیھ، یتعرض  الضروریةأو الذي ال یتخذ اإلجراءات (INTERVENTION 69) 69علیھا في اتفاقیة التدخل 
 :ما یليلـ

سنوات أو إحدى ھاتین الغرامتین فقط إذا  5من سنة إلى  السجن وقیة وملیون أ 50مالیین إلى  5غرامة من  -
 .أعاله 657المادة شملتھ الفئات المنصوص علیھا في 

سنوات أو إلحدى ھاتین الغرامتین فقط إن  3أشھر إلى  6من  السجن مالیین و 10غرامة من ملیون إلى  -
أشھر  6إلى  3من  السجن ألف إلى ملیون أوقیة و 300أو غرامة تتراوح ما بین  أعاله 658المادة شملتھ 

 أو بإحدى ھاتین الغرامتین فقط بالنسبة للمسؤول عن قیادة آلیة مینائیة.
سنوات أو إلحدى ھاتین العقوبتین فقط  3أشھر إلى  6مالیین أوقیة والسجن من  10غرامة من ملیون إلى  -

 .أعاله 658المادة إذا شملتھ فئات 
إثر  - ةأو أجنبی ة) أعاله، كل قبطان سفینة موریتانیأبصرف النظر عن العقوبات المنصوص علیھا في (  -2

 :حادث في البحر سببھ المباشر أو غیر المباشر
 أو حذر یفرضھ القانون الحالي أو بالسالمة الخاص واجبلالخرق المتعمد ل -
 على البیئة عواقبھا شدیدة الخطورةتكون أضرار ال تزول أو  -

 أعاله حسب فئة السفن التي تشملھ. 1یتعرض لعقوبات مضاعفة مقارنة مع تلك المنصوص علیھا في الفقرة 
  .ةقیمة مضاعفة للحمولة أو الشحنلالقیمة التقریبیة للسفینة أو الى ھذا المبلغ  مجاوزةویمكن أن ترتفع الغرامة 

 ةأو أجنبی ةموریتانی سفینة أعاله یتعرض كل قبطان) أبصرف النظر عن العقوبات المنصوص علیھا في (  -3
 :ما یليلـ

أعاله حسب  2مرات إذا كان حادث البحر سببھ وانعكاسھ في آن واحد ھو ترتیبات الفقرة  3غرامة مضاعفة  -
 فئة السفینة التي تشملھ أو:

 .ةلة أو الشحنغرامة تتعدى ھذا المبلغ لتصل القیمة التقریبیة للسفینة أو ثالثة أضعاف قیمة الحمو -
  

  : 665 المادة
مالیین أوقیة كل قبطان سفینة موجود في المنطقة الموریتانیة  3ألف إلى  500) یتعرض لغرامة تتراوح ما بین 1

بوجود  جدیة لالعتقاد صة لم یبلغ بالمعلومات المطلوبة من طرف السلطة البحریة عندما تكون لدیھا مبرراتلالخا
  الحالي.خرق لترتیبات الكتاب 
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  .ةالحالی المدونة حكامأبأعاله في حال إخالل مقصود  1) وتضاعف العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة 2
  

  النفایات والمواد األخرى: غمر –د 
  

  :666المادة 
سنوات أو إلحدى  3من سنة إلى  السجن ملیون أوقیة و 25ملیون إلى  3یتعرض لغرامة تتراوح ما بین   -1

عائمة  منصةمر آلیات أو غھاتین العقوبتین فقط، كل قبطان سفینة أو قائد طائرة أو مسؤول عن قیادة عملیات 
  .المدونة هھذ اعلیھنص تمر النفایات والمواد األخرى، كما غبذلك مخالفة الترتیبات المتعلقة ب یقترفموریتانیة 

) أعاله في حال عدم تقدیم ترخیص اإلبحار أو 1تقلص إلى الثلث العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة (  -2
 الشحن.

مالك الشحنة الذي یغرر عن  والتي تطبق على ) أعاله1یتعرض للعقوبات المنصوص علیھا في الفقرة (  -3
 مرھا.غأو المواد األخرى المراد حول طبیعة النفایات  ةالعائم المنصةعمد بمالك السفینة أو الطائرة أو 

  
 :667المادة 

قبطان السفینة األجنبي للغرامات المنصوص علیھا حتى ولو كان مسجال في بلد ال ینتمي البروتوكول  یتعرض
  بارتكابھ ھذه المخالفة في المیاه الموریتانیة. LC 72التفاقیة  1996

  
  حرق النفایات أو المواد األخرى: -ھـ 

  
  :668المادة 

سنوات أو إلحدى  3من سنة إلى  السجن ملیون أوقیة و 25مالیین إلى  3یتعرض لغرامة تتراوح ما بین   -1
أو مسؤول عن اإلشراف على عملیات حرق یقام بھا على سفینة أو  ةھاتین العقوبتین فقط، كل قبطان سفینة موریتانی

 البحر.اصطناعي ثابت موریتاني یقوم بحرق نفایات أو مواد أخرى في  بدن
) أعاله على قبطان سفینة یبحر أو یشحن نفایات أو مواد 1تنطبق العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة (  -2

 أخرى معدة للحرق في عرض البحر.
 

  ناجم عن اإلشعاع النووي:التلوث ال -و
  

  :669المادة 
سنوات أو إلحدى ھاتین  5من سنة إلى  السجن و أوقیة ملیون 60ملیون إلى  20یتعرض لغرامة تتراوح ما بین   -1

مرھا في غبغیة نفایات أو مواد شدیدة أو متوسطة أو قلیلة اإلشعاع  ینقل ةالعقوبتین فقط، كل قبطان سفینة موریتانی
 المیاه الموریتانیة أو المیاه الدولیة.

 .بھذه العملیةفینة أو اآلمر الس لمجھز) أعاله بالنسبة 1تضاعف ثالث مرات العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة(  -2
، كل قبطان أجنبي یقود سفینة یشغلھا محرك نووي أوقیة ملیون 30ملیون إلى  5یتعرض لغرامة تتراوح ما بین    -3

أو تنقل نفایات أو مواد أخرى شدیدة أو متوسطة أو قلیلة اإلشعاع ال یشعر السلطة البحریة بدخولھ وخروجھ من 
 الموریتانیة.المیاه اإلقلیمیة 

  
  المعدة للحفر: المنصاتالفرع الثاني: المخالفات المقترفة من طرف 

  
  :670المادة 

سنوات أو إلحدى ھاتین  5أشھر إلى  6من  السجن ملیون أوقیة و 50ملیون إلى  5یتعرض لغرامة تتراوح ما بین 
عملیات تنقیب أو  ةعائم منصةعلى متن  یمارسأو أي شخص آخر  مشغلالعقوبتین فقط، كل مالك أو مستغل أو 

 .ه المدونةھذمن  290إلى  282استغالل لمصادر معدنیة في قاع البحر الموریتاني مخالفا بذلك المواد من 
  

  :671المادة 
" من الجزء ج" و"بأعاله لعقوبات تنص علیھا أحكام " 670المادة یتعرض األشخاص المذكورون في   -1

في ) أعاله المتعلقة بمحاربة التلوث البحري من لدن السفن ویتعرض ھؤالء األشخاص لنفس العقوبات 1الفرعي (
 .:عندما ال تكون في وضعیة التنقیب واالستغالل الظروفنفس 

 العائمة وآلیات التنقیب أو االستغالل األخرى وملحقاتھا. المنصات -
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 في ھذه العملیات  األخرى المشاركة السفن البحریة -
 عملیات ھذه المنشآت أو اآللیات غیر المرتبطة مباشرة بھذه النشاطات. -

 ال وجود لمخالفة عندما یتم التأكد من أن:  -2
  كل اإلجراءات الالزمة تم اتخاذھا  * 
  أو لتفادي خسارة أكبر أو إلنقاذ أرواح بشریة في عرض البحر. السالمة لضرورات لقاءاإلري جْ أُ   * 
من جراء سیالن لم یكن متوقعا واتخذت كل اإلجراءات الالزمة بعد اكتشافھ لمنعھ أو تقلیصھ  لسكبى اأتی  * 

  بھ.قأو توقیفھ وبذلك یتم الحد من عوا
  

  المینائیة: المرافقالفرع الثالث: المخالفات المرتكبة داخل 
  

  :672المادة 
موریتاني  مرسىأو  مرفق مینائيالقانون داخل ھذا  حكامألكل قبطان سفینة موریتاني أو أجنبي یرتكب مخالفة 

  المواد الملِوثة. إلقاءبیتعرض لعقوبات تنص علیھا المواد المتعلقة 
  

  الفرع الرابع: ترتیبات مشتركة:
  

  :673المادة 
 مشغلكل مالك سفینة أو طائرة أو  3إلى  1من  األقسامف العقوبات المنصوص علیھا في ضعیتعرض ل  -1

 :ةعائم لمنصةأو مستغل 
 یعطي اإلذن شفھیا أو كتابیا بارتكاب المخالفة  -
 على علم بأن المخالفة محتملة الوقوع واجتنب إعطاء األوامر لتفادیھا. -

أو مستغل لرصیف عائم لم یعط أمرا مكتوبا لقبطان السفینة أو قائد  مشغلكل مالك سفینة أو طائرة أو   -2
ستغالل على متن رصیف عائم یمكن اعتباره متمالئا في ارتكاب الطائرة أو الشخص المكلف بعملیات التنقیب واال

 المخالفات ویعاقب على ذلك األساس.
  

 :674المادة 
سنوات لضعف العقوبات  5في أجل أقصاه  الفصلرتكاب المخالفات المنصوص علیھا في ھذا ا معاودةویعرض 

  المحددة أصال.
  

  :675المادة 
، تعود معنویة، حسب الحالة، شخصیة منصةأو المستغل لسفینة أو طائرة أو  المشغلعندما یكون المالك أو 

  :إلىالمسؤولیة المنصوص علیھا 
 الفعلیین القائمین على اإلدارة أو التسییر. الوكالءالممثل أو الممثلین الشرعیین أو  -
 كل شخص منتدب من طرفھم. -

  
  :676المادة 

لنفس الظروف على السفن األجنبیة حتى وإن كانت مسجلة في بلد غیر  الفصلتنطبق األحكام الجزائیة في ھذا  ـ1
 التي تنتمي إلیھا الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة. الدولیةطرف في االتفاقیات 

إال أن یكون  الخالصة وحدھا عقوبات التغریم یمكن النطق بھا عندما ترتكب المخالفات في المنطقة االقتصادیةـ 2
 ورة جلیة عن فعل مقصود وبالغ الخطورة.التلوث ناجما بص

عن طریق القنوات الدبلوماسیة للبلد  المیاه الدولیةتبلغ المعلومات أو القرائن المتعلقة بالمخالفات المرتكبة في  ـ 3
 الذي ترفع السفینة علمھ.

  
  :ةالمخالفمرتكب القسم الثاني: توقیف 

  
  :677المادة 

باإلمكان توقیف السفینة أو الطائرة أو الرصیف العائم الذي استغل القتراف المخالفة من طرف السلطة   -1
عندما تتطلب ذلك  الفصلالبحریة أو القضائیة بصرف النظر عن العقوبات التي كان باإلمكان اتخاذھا بموجب ھذا 

 ضرورات التحقیق الفني أو القضائي.
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 ضمان للخزینة العامة تحدد مبلغھ السلطة البحریة أو القضائیة. ویمكن رفع التوقیف بمجرد دفع  -2
 أما شروط استرجاع ھذا الضمان فھي نفسھا المنصوص علیھا في مدونة المسطرة الجزائیة.  -3
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  شرعیة الغیر ، المتاجرةغیر الشرعیون  الركاب -الكتاب السابع عشر 

  القرصنة واإلرھاب البحري
  

  :الشرعیونالركاب غیر الفصل األول: 
  

  :678المادة 
أو  المجھزشخص مخفي على متن سفینة أو مضاف الحقا للحمولة دون موافقة  غیر الشرعي الراكب  -1

 ممثلھ أو القبطان أو أي مسؤول آخر ویكتشف قبل أو بعد مغادرة السفینة للمیناء فیصرح بھ القبطان.
المذكورة في معاھدة األمم المتحدة الصادرة  طبقا لمبادئ اإلنسانیة خاصة تلك الراكبویجب أن یعامل ھذا   -2

 المتعلق بأوضاع الالجئین. 1967ینایر  31والبروتوكول الصادر بتاریخ  1951یولیو  28في 
وبصورة عامة صحتھ وأمانھ ما  الراكب غیر الشرعيعلى القبطان أن یتخذ كل اإلجراءات لضمان أمن   -3

 دام على متن السفینة.
یمكن للقبطان أن یجعلھ ینجز كل األعمال العادیة من قبیل الصیانة أو تأمین السفینة بغض النظر عن   -4
 .االستثنائیةحاالت ال
 .الركاب غیر الشرعیینوتشعر السلطة البحریة المنظمة العالمیة للبحار بالحاالت الموجودة من   -5
  

  :679المادة 
خرى األسلطات الوالقباطنة وكل  والمجھزینع السلطة البحریة یجب على سلطة المیناء أن تتأكد بالتعاون م  -1

 .لركاب غیر شعریینمن أن البنى التحتیة واإلجراءات المتعلقة باالستغالل واألمن تمنع أي ولوج 
 المجھزینمن طرف  ISPSولھذا الغرض یجب وضع آلیة أمنیة في إطار تطبیق ترتیبات مدونة   -2

ما أمكن أو اكتشافھم قبل  الركاب غیر الشرعیینوالقباطنة وكل األشخاص اآلخرین المسؤولین بغیة منع ولوج 
 اإلبحار.

  
  :680المادة 

غیر أن یعطي القبطان كل التعلیمات من أجل أن ال تتغیر وجھة السفینة قصد إنزال راكب  مجھزالیجب على 
  الموریتانیة إال في حالة ما:بعد أن تكون أبحرت في المیاه  شرعي
 إذا كانت السلطة البحریة للبلد الذي وجھت إلیھ السفینة طلبت إنزالھ. -
 إلى بلد آخر نظمت بصورة شرعیة خاصة فیما یتعلق بإذن اإلنزال. اإلعادةإذا كانت  -
 في حاالت اعتبارات أمن استثنائیة أو صحیة أو إنسانیة تبرر ذلك. -

  
  :681المادة 
  المكتشف على متن السفینة. الراكب غیر الشرعيالسفینة تكالیف احتجاز وعودة أو إبعاد  مجھزیتحمل 

  
  :682المادة 

مالیین أوقیة و/  5ألف إلى  100یتعرض كل شخص یلج بصورة سریة متن سفینة لغرامة تتراوح ما بین   -1
 ور.سنوات بصرف النظر عن التعویض المحتمل لتكلفة العب 3أشھر إلى  6من  السجن أو 
یتماأل عن طریق تشجیع إرسال  الیابسةیتعرض لنفس العقوبة كل شخص سواء على متن السفینة أو على   -2

 سري أو إخفائھ أو مساعدتھ دون علم القبطان. راكبأو استقبال 
یجب النطق بأقصى ھاتین العقوبتین بحق األشخاص الذین عملوا في مجموعة بغیة تسھیل إرسال   -3

 المھاجرین السریین.
  

  الفصل الثاني: المتاجرة أو النقل غیر الشرعي للمھاجرین في البحر:
  

  :683المادة 
ضمان الدخول أو الخروج غیر الشرعي عن طریق البحر  ھي المتاجرة أو النقل غیر الشرعي للمھاجرین في البحر

لكل شخص غیر منتم وال مقیم دائم في الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة بغیة جلب مباشر أو غیر مباشر لنفع مالي 
  أو آخر مادي أو جراء تمالئ على ھذا العمل.
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  :684المادة 
بالمھاجرین في البحر أو یتم  بممارسة المتاجرةا كانت جنسیتھا ھمسفینة مفي السلطة البحریة  تشتبھعندما   -1

 حتمال، یمكنھا:الإشعارھا من لدن أي سلطة موریتانیة أو أجنبیة أخرى بھذا ا
 إما أن تصد أو توقف أو تفتش السفینة -
 متاجرة.ال هخذ اإلجراءات المناسبة ضد السفینة أو طاقمھا إذا ثبتت باألدلة ھذتإما أن ت -

ال یمكن تنفیذ اإلجراءات الواردة أعاله والمتخذة في عرض البحر إال عن طریق سفن البحریة الوطنیة أو   -2
 .الھیئة المكلفة برقابة الصید والتفتیش البحريالطائرات العسكریة أو سفن 

 یتم إبالغ الوزیر األول في الحال باإلجراءات المتخذة. -3
  

  :685المادة 
بطان أو أي شخص آخر یتعاطى المتاجرة أو النقل غیر الشرعي للمھاجرین سفینة أو ق مجھزیتعرض كل   -1

 سنة. 15سنوات إلى  3من  السجنأو و/ملیون  20ین إلى یمال 3أو المتمالئ معھ لغرامة تتراوح ما بین 
 باإلمكان مضاعفة ھذه العقوبات إذا ارتكبھا القبطان أو ضابط المتن أو ارتكباھا معا.  -2
 لمواطنین األجانب بغیر الغرامات.ال یمكن معاقبة ا  -3

  
  الفصل الثالث: المتاجرة أو النقل غیر الشرعي لألطفال القصر:

  
  :686المادة 

  :ھي المتاجرة أو النقل غیر الشرعي لألطفال القصر
 18قصد تشجیع نقل قاصر عمره أقل من لیست لھ ھذه السلطة،  لسلطة األبویة أولھ امزاولة كل شخص   -1

 الخاص أو لتسلیمھ آلخر مقابل تعویض أو غیره لغرض استغاللھ.سنة لحسابھ 
من طرف الناقل أو  ئالتمالالمشاركة الطوعیة في التھجیر أو  و لما یترتب على ذلك النقل عن غیر جھل  -2

 مشار إلیھم في الفقرة أعاله.المراھقین الألطفال أو لالقبطان 
علم القبطان ألطفال أو مراھقین تقل أعمارھم عن  النقل من طرف القبطان أو عضو من الطاقم ولو دون  -3

 سنة بغیة استغاللھم جنسیا أو مخبریا في تجارب كیمیائیة بكتریولوجیة غیر مسموح بھا. 18
  

  :687المادة 
  .الفصلعلى ھذا 682 تطبق أحكام المادة

  
  :688المادة 

شرعي ألطفال قاصرین أو یكتشف النقل غیر اللمتاجرة أو اسفینة أو قبطان أو شخص آخر یتعاطى  مجھزكل 
  سنة. 15سنوات إلى  3من  السجن وأملیون أوقیة و/ 20ین إلى یمال 3متمالئًا یتعرض لغرامة تتراوح ما بین 

  
  الفصل الرابع: المتاجرة بمواد غیر شرعیة ونقلھا:

  
  :689المادة 

كل نقل أو متاجرة عن طریق البحر بالمخدرات والمواد  ھي المتاجرة أو النقل غیر الشرعي للمواد المحظورة
المؤثرة كما ھي محددة في معاھدة األمم المتحدة المناھضة للنقل الالشرعي للمخدرات والمواد  المؤثرة عقلیااألخرى 

  .1988دجمبر  20نا یوم یالموقعة في فی عقلیا
  

  :690المادة 
لنقل أو المتاجرة غیر الشرعیة بمواد ا بتعاطىالتھام سفینة من جنسیة ما  القرائنالسلطة البحریة أو تجد  تشتبھعندما 

  محظورة أو تشعر بھ فإنھا تبلغ في الحال السلطات الجمركیة التي تتخذ اإلجراءات التي تراھا مناسبة ومفیدة.
  

  :691المادة 
متاجرة ال لمثل ھذهیتعاطى  ة متحركةعائم منصةأو قبطان أو شخص آخر موجود على متن سفینة أو  مجھزكل 

  یتعرض لعقوبات تنص علیھا مدونة الجمارك.
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  الفصل الخامس: اإلرھاب البحري:

  
  :692المادة 

یقام بھ  ارتكاب عمل غیر شرعي ومتعّمدأو  بارتكاب أو تھدید تحریضكل محاولة أو  ھو اإلرھاب البحري
  سیاسیة لحقوقھا وتحقیق أفعال متزامنة من بینھا:دولة أو كتلة  ألغراض سیاسیة أو بغیة المساس بممارسة

 االستیالء على سفینة أو أي منشأة بحریة أخرى أو السیطرة علیھا بالعنف أو التھدید بھ. -
 المساس بأمن المالحة البحریة. إذا كان من شأنھممارسة فعل عنیف ضد شخص على متن السفینة  -
أداة كفیلة بتدمیر سفینة و حمولتھا أو منصة متحركة أو تقویض أو إلحاق ضرر أو وضع كل آلة أو جھاز أو  -

أضرار أو اضطراب یعرض أو یحتمل أن یعرض أمن في ھا ل تسببالمنشآت أو خدمات مالحة بحریة أو 
 المالحة إلى أي خطر

فعال ألشخص  أياإلبالغ المتعمد بمعلومات كاذبة تستھدف اإلخالل بأمن المالحة البحریة وجرح أو قتل  -
 سلفا. باالفعال المذكورةترتبط 

  
 :693المادة 

 كل الصالحیات لمعرفة المخالفات المنصوص علیھا سواء: الموریتانیةسلطات الجمھوریة اإلسالمیة تمتلك   -1
 على متن سفینة موریتانیة .1.1
 في المیاه اإلقلیمیة الموریتانیة  .2.1
 سببھا مواطن موریتاني  .3.1
 شخص ال جنسیة لھ یقیم عادة في الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة سببھا  .4.1
احتجز أو ارتكاب المخالفة بھدف إجبار الدولة الموریتانیة على فعل ما أو االمتناع عنھ أو في حالة  .5.1

 .اموریتانی امواطن أو جرح أو قتل ھدد
للبحار  الدولیةلبحریة المنظمة أعاله تشعر السلطة ا 5-1و 4- 1في الحاالت المنصوص علیھا في الفقرات   -2

 بالمخالفات المالحظة.
  

  :694المادة 
سنة  20سنوات إلى  5من  السجنملیون أوقیة و/ أو  50ین إلى یمال 5تعاقب بغرامة تتراوح من   -1

 أعاله. 604المخالفات التي تمس أمن المالحة البحریة كما تحددھا المادة 
 منھما. ئیمكن مضاعفة تلك العقوبات إذا تم اقترافھا من طرف القبطان أو ضابط المتن أو بتمال  -2

  
  

  الفصل السادس: القرصنة البحریة:
  

  :695المادة 
یتعلق بأحد األفعال  ومتعّمد شرعي غیركل محاولة أو تشجیع أو تھدید بفعل أو فعل إرادي  القرصنة البحریةتعتبر 
  :السفینة إثره ال تخضع لقانون الدولة التي ترفع علمھاحیث تصبح التالیة 

عنف، سلب أو تخریب ممتلكات الغیر یقترفھ القبطان، أو الطاقم، أو المسافرون أو أي شخص على متن السفینة  - 1
 ة ضد:ھیعمل ألغراض خصوصیة موج

  المیاه الدولیةسفینة أو أشخاص أو ممتلكات على متنھا في  -
  في مكان ال یتبع قانونیا ألیة دولة.سفینة أو أشخاص أو ممتلكات  -

 ، المشاركة الطوعیة الستغالل سفینة من طرف شخص لدیھ معلومات مؤداھا أن ھذه السفینة سفینة قرصنة - 2
 فعال.األ مثل ھذه قترافأو التمالؤ ال التحریض - 3
  

  :696المادة 
مع مرتكبیھا یعاقب  ئ تم إثبات ممارستھ للقرصنة أو التمال مسافرعضو في الطاقم أو كل شخص أو قبطان أو 

  سنة. 20سنوات إلى  5لمدة تتراوح ما بین  بالسجن
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  ترتیبات مختلفة
  
  :697المادة  

في  قطروال واإلرشادالنظم المطبقة على المالحة الترفیھیة وسفن الرحالت البحریة  عند االقتضاء، تحدد قوانینٌ 
أو التي من الممكن أن تتعلق بالقانون البحري  ذات الصلةوالربط على األرصفة وكافة القضایا  أعالي البحر
  الموریتاني.

  
  :698المادة 

ھذا  الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة شروط تطبیقمن تحدد مراسیم صادرة عن مجلس الوزراء على أساس تقریر 
  القانون.

  
  :699المادة 

 تطبق ھذه المدونة على المناطق الحرة إال فیما یخالف أحكام القوانین والتشریعات المنظمة لھذه المناطق.  )1
تظل الترتیبات التنظیمیة المتخذة تطبیقا للتشریع السابق ساریة المفعول وتحتفظ بطبیعتھا القانونیة إلى أن  )2

 ود ما إذا كانت ال تتعارض معھ.في ھذا القانون في حد المشار الیھا  النصوص التطبیقیةتنشر 
  لغى:ی )3

 المتضمن مدونة البحریة التجاریة. 1995ینایر  31الصادر بتاریخ  95/009القانون رقم  -
 .2011س رما 8خ یبتارالصادر   2011/022القانون كل الترتیبات المخالفة من  -
 .ةالبحری ةالمھن المتعلق بشروط عمل واعتماد 1999ینایر  25الصادر بتاریخ  05/99المرسوم رقم  -
المتضمن تحدید السلطات المختصة في  2006مارس  06الصادر بتاریخ :  016/2006المرسوم رقم  -

 المینائیة وإنشاء الھیئات المتعلقة بھا. والمرافقمجال سالمة السفن 
 / و.ص.إ.ب. المحدد لشروط استعمال العلم الوطني.066المقرر رقم  -
 المتعلق بإجراءات التسجیل. 1991/ یولیو 24بتاریخ  / م.ص.إ.ب. الصادر052المقرر رقم  -
 / و.ص.إ.ب. المتعلق بترتیبات تجنیس السفن.072المقرر  -
والتسجیل  باالعفاء من المرتنةالمتعلق  1981یولیو  02/ و.ص.إ.ب. الصادر بتاریخ 085المقرر  -

 وترخیص إبحار السفن.
المتعلق بالشروط الخاصة باالعتماد  2002یولیو  30/ و.ص.إ.ب. الصادر بتاریخ 855المقرر رقم  -

 ومزاولة نشاط شحن السفن التجاریة.
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  مدونة البحریة التجاریة
  9ـ  1المادة   أحكام عامة

    والمیاه البحریة الدومین العمومي البحريالجزء األول: المالحة، 
  18ـ  10المادة   المالحة البحریة –الكتاب األول 

  10المادة   البحریة تعریف المالحة –الفصل األول 
  12ـ  11المادة   فئات المالحة - الفصل الثاني 
  13المادة   المالحة الحصریة - الفصل الثالث 
  15ـ  14المادة   منارةال –الفصل الرابع 

  16المادة   شرطة المالحة -الفصل الخامس 
  18ـ  17المادة   الفصل السادس: اجرءات وصول ومغادرة السفن

  
  29ـ  19المادة   الدومین العمومي البحري - الكتاب الثاني 

  
  45ـ  30المادة   المیاه البحریة المحاذیة للیابسة - الكتاب الثالث 

  31المادة   المیاه البحریة الداخلیة - الفصل األول 
  36ـ  32المادة   المیاه اإلقلیمیة –الفصل الثاني 
  38ـ  37المادة   المنطقة المتاخمة - الفصل الثالث 
  43ـ  39المادة   المنطقة االقتصادیة الخالصة -  الفصل الرابع

  45ـ  44المادة   مختلفةأحكام  -الفصل الخامس 
  

    السفینة: النظام األساسي والسالمة واألمن –الجزء الثاني 
  

  152ـ  46المادة   النظام األساسي للسفینة –الكتاب الرابع 
  

  70ـ  46المادة   النظام األساسي اإلداري –العنوان األول 
  46المادة   تعریف السفینة البحریة - الفصل األول 
  70ـ  47المادة   تحدید ھویة السفینة –الفصل الثاني 

  58ـ  48المادة   المرتنة –القسم األول 
  60ـ  59المادة   االسم –القسم الثاني 
  65ـ  61المادة   الشطب -النشر –التسجیل  - القسم الثالث 
  67ـ  66المادة   الخارجي الدائمالعلم والمظھر  –القسم الرابع 

  69ـ  68المادة   السفینة حمولة –القسم الخامس 
  70المادة   .O.M.Iالمنظمة البحریة الدولیة  رقم –القسم السادس 

  
  74ـ  71المادة   وثائق المالحة - العنوان الثاني 

  
  77ـ  75المادة   العنوان الثالث : الوثائق الالزمة على متن السفینة

  
  152ـ  78المادة   النظام األساسي القانوني –الرابع العنوان 

  80ـ  78المادة   البناء –الفصل األول 
  82ـ  81المادة   شكل وإعالن الوثائق المتعلقة بالملكیة - الفصل الثاني 
  93ـ  83المادة   االستغالل بملكیة مشتركة - الفصل الثالث 

  116ـ  94المادة   الفصل الرابع: االمتیازات والرھون البحریة
  96ـ  93المادة   القسم األول: عمومیات

  103ـ  97المادة   االمتیازات البحریة -القسم الثاني 
  112ـ  104المادة   القسم الثالث : الرھون البحریة

  116ـ  113المادة   القسم الرابع: انقضاء االمتیازات والرھون البحریة
  128ـ  117المادة   حد مسؤولیة مالك السفینة -الفصل الخامس

  120ـ  117المادة   مبادئ وشروط حد المسؤولیة - القسم األول
  128ـ  121المادة   اعتماد حد المسؤولیة  –القسم الثاني 

  152ـ  129المادة   الفصل السادس : حجز السفن
  133ـ  129المادة   عمومیاتالالقسم األول : 

  143ـ  134المادة   القسم الثاني : الحجز التحفظي
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  136ـ  134المادة   الشروطالفرع األول : 
  142ـ  137المادة   المنازعات –التنفیذ  -الفرع الثاني
  143المادة   ـ التأثیرات الفرع الثالث

  148ـ  144المادة   القسم الثالث ـ الحجز على المنقول
  152ـ  149المادة   القسم الرابع : البیع الجبري

  
  215ـ  153المادة   الكتاب الخامس ـ سالمة السفن

  155ـ  153المادة   الفصل األول : قواعد وسندات السالمة
  169ـ  156المادة   الفصل الثاني : شروط تسلیم وتجدید سندات السالمة

 164ـ  156المادة   LLC66 TONNAGE 69 & SOLAS 74ـ األول : شھادات مسلمة تطبیقا التفاقیة القسم

  169ـ  165المادة   القسم الثاني : الشھادة الدولیة لتسییر السالمة
  176ـ  170المادة   شھادات أخرى –الفصل الثالث 

  174ـ  170المادة   الشھادة الدولیة للوقایة من تلوث الغالف الجوي -القسم األول 
  176ـ  175المادة   للحشف الضارالقسم الثاني : الطالءات المضادة 
  184ـ  177المادة   الفصل الرابع : لجان وزیارات السالمة

  178ـ  177المادة   األول : اللجنة الفنیة للسالمة القسم
  183ـ  179المادة   القسم الثاني : لجان محلیة و زیارات السالمة

  184المادة   القسم الثالث : تنفیذ التوصیات، العمال المخولین، الطعون
  191ـ  185المادة   مراقبة السفن من طرف دولة المیناء -الفصل الخامس 

  196ـ  192المادة   اإلعالم البحريالفصل السادس : 
  193المادة   القسم األول : جھاز االستجابة الراداریة

  194المادة   والسالمة البحریة العالمي للنجدةنظام الالقسم الثاني : 
 196ـ  195المادة   )VDR/Sالقسم الثالث : مسجل بیانات الرحلة (

  198ـ  197المادة   الموانئ أو أماكن اللجوء - السابع  الفصل
  202ـ  199المادة   الثامن : مفتشو سالمة السفن الفصل
  213ـ  203المادة   الخبراء البحریون  –التاسع: شركات التصنیف وغیرھا من الھیئات المعتمدة  الفصل

  203المادة   القسم األول: شركات التصنفب
  208ـ  204المادة   : الھیئات المعتمدةالثانيالقسم 

  213ـ  209المادة   البحریونالقسم الثالث: الخبراء 
  215ـ  214المادة   العاشر: متفرقات الفصل

  
  236ـ  216المادة   )ISPSالمینائیة  (نظام  والمرافقالكتاب السادس : سالمة السفن 
  220ـ  216المادة   الفصل األول: عمومیات

  221المادة   طنیة للسالمة البحریة والمینائیةالفصل الثاني: الخطة الو
  223ـ  222المادة   یئات السالمة البحریة والمینائیةالثالث: ھ الفصل

  222المادة   القسم األول : اللجنة الوطنیة للسالمة البحریة والمینائیة
 223المادة   حلیة للسالمة البحریة والمینائیةالقسم الثاني : اللجنة الم

  224المادة   الفصل الرابع : مستویات السالمة
  227ـ  225المادة   الخامس : تصریح بخطة السالمة و تقییم السالمة الفصل

  233ـ  228المادة   الفصل السادس: منح الشھادات
  236ـ  234المادة   الفصل السابع: نظام اإلنذار بالسفینة

 
   الجزء الثالث: التلوث البحري الناجم عن السفن

  237المادة   الفصل األول: عمومیات
  257ـ  238المادة   الوقایة من مختلف أشكال التلوث البحري الناجم عن السفنالفصل الثاني : 

  241ـ  238المادة   المواد الھیدروكربونیةالقسم األول: الوقایة من التلوث البحري الناجم عن 
  247ـ  242المادة   القسم الثاني: الوقایة من التلوث البحري عن طریق میاه الصابورة 

  245ـ  242المادة   صابورة الملوثةالفرع األول: میاه ال
  247ـ  246المادة   :  میاه الصابورة النظیفة أو المنفصلةالثانيالفرع 

  255ـ  248المادة   القسم الثالث: الوقایة من أشكال التلوث البحري األخرى
  249ـ  248المادة   ائلة الضارة المنقولة بدون تعبئةالوقایة من التلوث البحري عن طریق المواد السالفرع األول: 
  251ـ  250المادة   الناجم عن میاه الصرف الصحي للسفن الوقایة من التلوث البحري –الفرع الثاني 

  الوقایة من التلوث البحري بالمواد الضارة المحمولة بحرا داخل الطرودالفرع الثالث : 
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  252المادة   والحاویات والصھاریج المتحركة والشاحنات أو العربات                   
  254ـ  253المادة   الفرع الرابع : الوقایة من تلوث البحر بنفایات السفن

  255المادة   الموجودة في خزان الوقود المواد بالھیدروكربونیةالوقایة من تلوث البحر الفرع الخامس : 
  257 ـ 256المادة   أو الطرح أو التفریغ في البحر لقاءالقسم الرابع : استثناءات من حظر اإل

 263ـ  258المادة   التلویث البحري بفعل السفنالفصل الثالث : التفتیش وشھادات الوقایة من 
  260ـ  259المادة   القسم األول: التفتیش والزیارات

  263ـ  261المادة   القسم الثاني : إفادات الوقایة من التلوث البحري
  265ـ  264المادة   في البحر أو التلوث البحريالفصل الرابع: إلزامیة اإلشعار في حالة الرمي أو الطرح 

  267ـ  266المادة   الفصل الخامس : اإلجراءات واإلنذار
  268المادة   بالمواد الھیدروكربونیةالفصل السادس : مكافحة التلوث البحري 

  الفصل السابع : المسؤولیة المدنیة والتزام التامین لمالك السفینة بالنسبة لألضرار
  281ـ  269المادة   بالمواد الھیدروكربونیةالمترتبة على التلوث                    

  276ـ  269المادة   ة في خزان وقود السفینةدالموجو الھیدروكربونیةأخرى غیر  بمواد ھیدروكربونیةالتلوث القسم األول: 
  281ـ  277المادة   السفینةالموجودة في خزان وقود  بالمواد الھیدروكربونیةالقسم الثاني : التلوث 

  290ـ  282المادة   الفصل الثامن : حاالت التلوث البحري بفعل منصات الحفر 
  294ـ  291المادة   المینائیة المرافقالفصل التاسع : التلوث البحري في الموانئ وغیرھا من 

  299ـ  295المادة   الوقایة من التلوث البحري عن طریق غمر النفایات وغیرھا :الفصل العاشر
  301ـ  300المادة   الفصل الحادي عشر: الوقایة من التلوث البحري بحرق النفایات أوغیرھا من المواد

  303ـ  302المادة   الفصل الثاني عشر: التلوث من مصدر إشعاعي
  صندوق الدوليفي ال المواد الھیدروكربونیةالفصل الثالث عشر: المساھمة المالیة لمستقبل 

  309ـ  304المادة   بالمواد الھیدروكربونیةالناجمة عن التلوث  للتعویض عن األضرار                        
  314ـ  310المادة   الفصل الرابع عشر: ترتیبات مختلفة

  
    الجزء الرابع: أحداث البحر، التحقیقات التقنیة والحطام أو السفن المھجورة

  
  361ـ  317المادة   الكتاب السابع : أحداث البحر
  324ـ  317المادة   الفصل األول: التصادم

  328ـ  325المادة   الحریق –الفصل الثاني: الجنوح 
  332ـ  329المادة   الفصل الثالث: خسارة السفینة

  344ـ  333المادة   : المساعدة واإلنقاذالرابعالفصل 
  361ـ  345المادة   الفصل الخامس : حاالت التلف

  
  373ـ  362المادة   فني بعد أحداث البحرالتحقیق الالكتاب الثامن : 

  
  389ـ  374المادة   الكتاب التاسع : الحطام والسفن المھجورة

  385ـ  374المادة   الفصل األول:  حطام السفن البحریة
  389ـ  386المادة   الفصل الثاني : السفن المھجورة

  
  والعمل البحري رجال البحر -الجزء الخامس

  
  477ـ  391المادة   السفینة مجھزو رجال البحرالكتاب العاشر: عقد العمل البحري والتزامات 

  391المادة   الفصل األول: تعریفات
  408ـ  392المادة   الفصل الثاني: عقد العمل البحري
  394ـ  392المادة   القسم األول: العقد والشكل

  396ـ  395المادة   القسم الثاني: مضمون العقد
  397المادة   عقد التجریب - القسم الثالث
  399ـ  398المادة   الفسخ - القسم الرابع

  404ـ  400المادة   القسم الخامس: انتھاء العقد
  406ـ  405المادة   القسم السادس: الفصل ألسباب اقتصادیة

  408ـ  407المادة   تعویض الفصل –القسم السابع 
  466ـ  409المادة   البحار –  الثالث الفصل

  409المادة   االكتتاب والتوظیف - القسم األول
  411ـ  410المادة   العمال األجانب - شرط الجنسیة  - القسم الثاني
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  424ـ  412المادة   شروط ممارسة المھنة -القسم الثالث
  414ـ  413المادة   السن الدنیا والعلیا - الفرع األول 
  416ـ  415المادة   المقدرة البدنیة -الفرع الثاني 

  417المادة   األخالق - الثالث  الفرع
  422ـ  418المادة   التكوین والتأھیل -الفرع الرابع

  423المادة   بطاقة ھویة البحارة : الكراس المھني البحري -الفرع الخامس
  427ـ  424المادة   التزامات البحارة -القسم الرابع

  466ـ  428المادة   التزامات المجھز -القسم الخامس
  433ـ  428المادة   وراألج -الفرع األول
  440ـ  434المادة   مدة العمل -الفرع الثاني
  442ـ  441المادة   الساعات اإلضافیة -الفرع الثالث
  446ـ  443المادة   االستراحات والعطل -الفرع الرابع

  450ـ  447المادة   المعیشة والسكن - الفرع الخامس 
  453ـ  451المادة   األمراض والحوادث المھنیة -الفرع  السادس 

  459ـ  454المادة   ترتیبات صحیة وطبیة -القسم الفرعي السابع
  462ـ  460المادة   الترحیل –الفرع الثامن 
  465ـ  463المادة   المصاریف الجنائزیة –الوفاة  -الفرع التاسع

  466المادة   أمور مختلفة - العاشرالفرع 
  472ـ  467المادة   :  القبطانالرابعالفصل 

  477ـ  473المادة   األعداد -الفصل الخامس
  

  494ـ  478المادة   عالقات العمل الجماعیة – الكتاب الحادي عشر
  484ـ  478المادة   الفصل األول: التجمعات المھنیة  وتمثیل البحارة

  491ـ  485المادة   الفصل الثاني : نزاعات الشغل
  486ـ  485المادة   القسم األول: نزاعات فردیة

  491ـ  487المادة   إضرابات –نزاعات جماعیة  - القسم الثاني
  494ـ  492المادة   مفتشیة الشغل البحري -فصل الثالثال

  
  االستئجارات والبیوع :  السادسالجزء 

  
  537ـ  495المادة   الكتاب الثاني عشر : االستئجارات والبیوع

  537ـ  495المادة   األول : االستئجار والنقل البحريالفصل 
  503ـ  495المادة   القسم األول: استئجار السفینة

  497ـ  495المادة   عقد اإلیجار - الفرع األول : القواعد العامة
 498المادة   الفرع الثاني: االستئجار لغرض السفر

 499المادة   االستئجار للوقت - الفرع الثالث 
  500المادة   استئجار السفینة العاریة  –رابع الفرع ال

 503ـ  501المادة   االستئجار الجزئي -  الفرع الخامس
  532ـ  504المادة   القسم الثاني:   نقل البضائع 

  506ـ  504المادة   الفرع األول: القواعد العامة
  522ـ  507المادة   الفرع الثاني:  سند الشحن

 527ـ  523المادة   تنفیذ العقد  - الفرع الثالث 
  532ـ  528المادة   مسؤولیة الناقل –الفرع الرابع 

  537ـ  533المادة   الفصل الثاني : المبیعات البحریة
  534المادة   القسم األول : البیع عند المغادرة

  535المادة   القسم الثاني : البیع عند الوصول 
  536المادة   "  CAF(كلفة، تأمین، شحن) " البیع بصیغة  - القسم الثالث 

  537المادة   القسم الرابع : شروط التجارة الدولیة
  

 الوظائف المساعدة للنقل البحري أو خدمة السفینة –السابع  الجزء
  

 590ـ  538المادة   الكتاب  الثالث عشر: الوظائف المساعدة للنقل البحري
  549ـ  538المادة   الفصل األول:  وكالء اإلیداع

  541ـ  538المادة   القسم األول:  وكالء إیداع السفینة
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 543ـ  542المادة   الحمولةوكالء إیداع : القسم الثاني
 549ـ  544المادة   القسم الثالث: ترتیبات مشتركة

  554ـ  550المادة   مؤسسات مناولة البضائعالفصل الثاني : 
  559ـ  555المادة   الفصل الثالث : عمال تفریغ السفن

  563ـ  560المادة   الفصل الرابع : سماسرة البحر
  566ـ  564المادة   ووسطاء النقل الوسطاء لدى الجماركالفصل الخامس : 

  
  591ـ  567المادة   الكتاب الرابع عشر : المھن المساعدة لخدمة السفینة

  587ـ  567المادة   الفصل األول : اإلرشاد
  591ـ  588المادة   السفن قطرالفصل الثاني :  

  
  عقوباتالجزائیة ـ الخروقات التأدیبیة والخطاء األالجزء الثامن : 

  
  641ـ  592المادة   الخامس عشر : النظام الداخلي للسفینة وإجراء الشحن البحريالكتاب 

  592المادة   الفصل األول : مجال التطبیق
  594ـ  593المادة   الفصل الثاني : رفع دعاوى عمومیة وتأدیبیة

  603ـ  595المادة   الفصل الثالث : النظام التأدیبي
  596ـ  595المادة   القسم األول : صالحیات القبطان

  598ـ  597المادة   القسم الثاني : مخالفات السلوك
  602ـ  599المادة   القسم الثالث ـ المسطرة ـ العقوبات واالستئناف

  603المادة   القسم الرابع : سحب أو تعلیق شھادات أو إفادات
  613ـ  604المادة   الفصل الرابع : النظام الجنائي ـ الخروقات البحریة

  617ـ  614المادة   المحاكم المختصةالفصل الخامس : 
  641ـ  618المادة   الفصل السادس : العقوبات

  619المادة   القسم األول ـ قواعد المرور
  622ـ  620المادة   سفینةالقسم الثاني : الشرطة الداخلیة لل

  626ـ  623المادة   القسم الثالث : شرطة المالحة
  630ـ  627المادة   وجنوحھاسفن، ومصادمتھا ال خسارةالقسم الرابع ـ 

  631المادة   القسم الخامس : األمان البحري
  632المادة   القسم السادس : تنظیم العمل البحري

  634ـ  633المادة   البحریة شارةاإلالقسم السابع : حمایة 
  635المادة   القسم الثامن : التنظیم العام ألنواع النقل البحري

  641ـ  636المادة   القسم التاسع ـ مخالفات أخرى
  

  677ـ  642المادة   الكتاب السادس عشر : المخالفات في مجال التلوث البحري
  650ـ  642المادة   الفصل األول : رقابة ومعاینة المخالفات

  656ـ  651المادة   :  االختصاصات واإلجراءات القضائیة واإلداریة الثانيالفصل 
  677ـ  657المادة   الجزاء –الفصل الثالث : ردع المخالفات 

  676ـ  657المادة   القسم األول : التلوث البحري
  669ـ  657المادة   الفرع األول: المخالفات المرتكبة من طرف السفن

  671ـ  670المادة   الفرع الثاني: المخالفات المقترفة من طرف األرصفة العائمة المعدة للحفر
  672المادة   المینائیة المرافقالفرع الثالث: المخالفات المرتكبة داخل 

  676ـ  673المادة   الفرع الرابع: ترتیبات مشتركة
  677المادة   القسم الثاني: توقیف المخالف

  
  699ـ  678المادة   القرصنة واإلرھاب البحري شرعیة الغیر المسافرون السریون، المتاجرة - الكتاب السابع عشر 

  682ـ  678المادة   الفصل األول: المسافرون السریون
  685ـ  683المادة   الفصل الثاني: المتاجرة أو النقل غیر الشرعي للمھاجرین في البحر

  688ـ  686المادة   الفصل الثالث: المتاجرة أو النقل غیر الشرعي لألطفال القصر
  691ـ  689المادة   المتاجرة بمواد غیر شرعیة ونقلھاالفصل الرابع: 

  694ـ  692المادة   الفصل الخامس: اإلرھاب البحري
  696ـ  695المادة   الفصل السادس: القرصنة البحریة

  
  699ـ  697المادة   ترتیات مختلفة
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  المختصرات
  

A.I.S.M :   البحري للسالمةالرابطة الدولیة  
 CAS :  نظام تقییم حالة السفینة  

 CEAM :   خلیة مسح أحداث البحر  
CLC 69 (76 + + PROT PROT 92):   بالزیوتاالتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن األضرار الناجمة عن التلوث   

  1992و  1976 يوبروتوكوالتھا لعام  
COLREG 72  :  التفاقیة الدولیة لمنع التصادم في البحرا  

C.S.O :  مدونة(شركةضابط أمن ال ISPS (  
ESM:  إنشاء إشارات البحریة  

FAL 65   :  التفاقیة الدولیة لتسھیل حركة المالحة البحریة ا  
PROT 71 + 92 :   بالزیوتاالتفاقیة الدولیة بشأن إنشاء صندوق دولي للتعویض عن التلوث    

  1992وبروتوكولھا   
GISIS:  البحري األمنمتكامل لمعلومات العالمي النظام ال  

INCOTERMS:  المصطلحات التجاریة الدولیة  
I.S.M:    الدولیة إلدارة السالمةالمدونة  
ISPS :  المینائیةمرافق الالمدونة الدولیة ألمن السفن و  
  المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حاالت الحوادث تسبب  1969االتفاقیة الدولیة لعام   :PROT 69 + 73تدخل 

  البروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي  1973ولھا  بالزیوتأو یحتمل أن تسبب تلوثا   
  البحار في حاالت التلوث بمواد غیر النفط  

LC 72 :   1996االتفاقیة الدولیة لمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفایات وبروتوكولھا لعام  
LL 66:   االتفاقیة الدولیة لخطوط التحمیل  

MARPOL 73/78 :  المتعلق بھا 1978التلوث الناجم عن السفن وبروتوكولھا لعام  االتفاقیة الدولیة لمنع  
OIT  :  منظمة العمل الدولیة  
OMI :  المنظمة البحریة الدولیة  
OPJ:  ضابط شرطة قضائیة  

OPRC 90:   بشأن التأھب واالستجابة والتعاون التلوث النفطي 1990االتفاقیة الدولیة لعام  
P.F.S.O: .  ـ مدونة  ئيمیناالمرفق ضابط أمن ال)ISPS (  
P.F.S.P: .   ـ مدونة  ئيمرفق المیناالمن أخطة)ISPS (  
SAR 79:  االتفاقیة الدولیة للبحث واإلنقاذ البحري  

SOLAS PROT 74 + 78:   1978االتفاقیة الدولیة لسالمة األرواح في البحار وبروتوكولھا  
S.S.O: .   ـ مدونةضابط أمن السفینة )ISPS (  

STCW 78:   للمالحینوالخفارة واإلجازة   لتدریب لاالتفاقیة الدولیة  
STCW + - F:   الصیدللعاملین على سفن  والخفارةواإلجازة   لتدریبلاالتفاقیة الدولیة  

SUA SUA PROT 88 + 88:   االتفاقیة الدولیة لقمع األعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المالحة البحریة  
  لقمع األعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سالمة المنصات  1988وبروتوكول المجلس   
  الثابتة القائمة في الجرف القاري  

TJB  :  الخام حمولةال  
   1969لعام  للحمولة االتفاقیة الدولیة  :69حمولة 

  
  

  
 
  
  


